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 « قبب ةبرق ىف دلو . قويبلا نيسح نب دم لضفلا وبأ باتكلا اذه بحاص
 رفص ىف فوتو « "”ةوه/مه ةنس ىلاوح « ناسار+ل قرشلا بونجلا ىف

 ىف قبب نابعأ نع ثدحتي وهو قدنف نبأ هنع بتكدقو . ٠ ا عا. ةنس

 ثالث ىلاو قييبلا ةافو دعب فلأ ىذلا « قريب خيراتب » فورعملا هباتك

 نآرقلا مولع ملعت ثيح روباسينب هتايح علطم ىف شاع دقو . "”ةنس نيعستو

 باتكلا اذهو . بدالاو معلا لهأ رشاعو « ةيبرعلا بادألا أرقو ثيدحلاو

 هعالطا ةعس ىلع دهاش « ريبك رفس نم ءزج وهو ةيب رعلا ةغللا ىلإ هانلقن ىذاا

 قدنف نأ لوقيو . ةيبرعلاو ةيسرافلا نيتغللا ةيصان نم هنكمتو هتفاقث قمعو
 قحتلاو . ةيبرع اراعشأ هل نأ اك اهاورو ثيداحألا نم ريثك ىلإ عمتسا هنإ

 مايأ ناويدلا سيئر ناكشم رصن ىنأل ذيبلتك لئاسرلا ناويد ىف لمعلاب

 . ””كاذنيح ةريع نم نيرشعلاو ةعباسلا ف نأكو دوعسمو ىونزغلا دوت

 هذاتسأ ةافو دعب لئاسرلا ناويد ةساير ىلإ هئاقترا نود هس رغص لاح دقو

 نم ةماث ةياعر ىف نكلو . قزوزلا لبس ىبأ عم انواعتم هيصنم ىف ثيلذ

 ىف عضولا اذه رئؤي ناك قبيبلا لعلو . دمصلا دبع دمحأ ريزولاو ناطلسلا

 )١( ةئس هرمم نم ةريفع ةسماخلا ىف ناك هنإ لوقي قومللا نآل كلذ 4٠6 / ٠٠١9)
 ةسس هريثع ةسداسلا ى ناك هنأو ( عم ص) 4٠9 / ٠١١١ .(؟؟5 ص)

 . 1١١51 / هذ ةنس هياتك قدنف نبا بتك (؟)
 اذه تام دقو ةئس ةرسشع مست ناكشم رص ىلأ مم لمع هنأ 108 ةحفص ىف لوقي (9)

 . 1١5 / 81 ةنس



 مسسما 8[ يسم

 ىوقأ نم ناك ىذلا ىلع دمحأ لبس ىنأ نع مكشي نيح هنإف « تقولا كلذ

 اذه ةساير علمي م ىأ ةيامنلا ةيث رم نع قري مل ىذلاو ضرعلا نآويد ناكرأ

 شماهطأ لع هتايح ىذكو لايلا هىداه حيراسم ورش كلذلو 2 لوقي 2 ناويدلأ

 « هتريس ريسس نم لقاعلاو . هريغ ىلوو ضراع لزوع اذإ لأسي ال

 دبع ىف هل اسيئر حيبصأ ىتح ناويدلا ىف لمعي لظو . ) ناب ح ماك ص)

 لتقو 6 دو# كيبع نم « ل رغط ديعلا راث كلذ ءانثأو 6 ديشرلا كيع ناطاسلا

 درتسأ م . اموي نيعبرأ ىضوفلا تبلو نجسلا 2 هراصنأب جند ناطلسلا

 ؛ مينم ادحاو قبيبلا ناكو اولقتعا نمع جرفأو لرغط لتقو كاملا داز خرف

 . تام نأ ىلإ فيلأتلاو ةءارقلا ىلع هتيب ىف فكع جرخ نيحو

 ةيبرعلا ىلإ هلقنت ىذلأ قيببلا ترات دعب ىذلا 2 خيراتلا رقس أدع « قويبللو

 0 ناكشم رص ىنأ تاماقمو 2 باتكلا ةز »أمم . ىرخأ بتك ؛ هنم 2 زج

 2 كلم ام اسوس جالا ةينكم َْق ىأر هنأ همم دعم 2 ضايف ذاتسالا ركذيو

 . قريبا بسنت ءاشنإلا بدأ ىف تاحفص عضب نار بط

)2 

 3 مزج نين الث 2 ناك ريبك رقس نم هزج هتماخض ىلع قيببلا باتكو

 . ةيبرعلا ةبتكسلل مويلا همدقن ىذلا وه قابلا مسقلا اذهو ءانلق

 ذنم ةيقرشلا تاساردلاب نيلغتشملا راظنأ « قييبلا ميرات » باتكت فل دقو

 ىفو دنملا ىف هل ةريثكلا تاطوطخملا نم اذخأ هنعنواقني اوناكف ؛ديعب نمز

 دنطا ىف باتكلا اذهل ةعبط لوأ مل تحيتأ نأ ىلإ « ايروأ ىفو ناريإ

 زاج] لبق تام هتكللو رشنلل باتكلا ٌه دق ("لروم ناأكو . ١ م9 ةنس

 )١( وم نمرلاب ةحسنلا هذه ىلإ راب .



 ةقدلأ لوألا ةعبطلا هذه شي ١ نكلو . سل وسان هدعل نم ةعبطل ماقف كلذ

 تانراقملا نم واخ تءاج ابنإ مث « باتكلا اذه لال رفون# نأ ىغبلي ىلا

 سرابفلا نم تلخ اهتأ اء ثيدلا ىبلعلا رشنلا ىف اهنع غال ىلا ىثاوملاو

 . رشنلا نم ةوجرألا ةدئافلا ءىبتو ثحبلا لع نيد ىلا

 ىف ةيرجح ةعبط '”ىرواشيلا بيدأ دمه ديسلا جرخأ ١مملإل ةنس فو

 ةيقرشلا تاساردلاب نولغتشملاو ناريإ ءايلع ظحال دقو . قيببلا خي رأ) ناربط

 ةيدنطا ةعبطلا هيلع تناك ىذلا صقنلا دسن مل ةديدجلا ةيب رجحلا ةعبطلا هذه نأ

 ىلإ ءاسأ دق ةعابطلا نم عونلا اذه مذالي ىذلا بيعلا نإ لب « اهيلع ةفياسلا

 نكلو . ةوجرملا ةدئافلا هنم اوديفي نأ ءابلعأل حتي لو ميلا باتكلا اذه

 للع ىرواشيبلا بيدأ ديسلا هافضأ ىذلا ميظملا لضفلا قضي ال بيعلا اذه

 كش ريغ نم هذبف ىثاوحلاو حورشلاو قيقحتلا ثيح نم باتكلا صن

 هيشأ و-ىفعجر دق ىرواشيبلا نإف . ةديدج ةيبلع ةميق باتكللا لإ تفاضأ دق

 تاحلطملا حضويو رسفي كل قييبلل ةرصاعم ةيوغل بتك ىلإ هحورشو

 قيقحت ىف ةعساولا هتفاقث نم ىرواشيبلا دافأ كلذكو . اهلمعتسا ىتلا ةينضرانلا

 . باتكلا ىف ضومفلا عضاوم نم ريثك

 . ناتيسراف ناتعبط قييبلا خيرات باتكل ربظ ةريخالا تاونسلا ىفو

 ريغب نيءزج ىف ابج رخأ دقو ىسيفن ديعس روتكدلا ام ماق دقف لوألا امأ

 ه9 ةحفص نم أديت ىلا ىثاوحلا ىوحي ًاثلاث ًاءوج كلذ دعب ردصأو فاشك

 . قيببلا صن نم ةفيححص ناعسو اعسن لوانتت ىلاو ١ 6 ةدفص ف ىوتلت و

 ةلاسر وأ ًاباتك كوك 59 نأ | 0 26 ةيشاح لك حلصت' ىب أ ةليوطلا ىشاوملا هذهو

 هامل زمرلاب ةشسلا هذه لإ راثي عرفا



 تيبس أي ةيمعي

 «كرحتلاو ثحبلا ىلع هدلجو هعالطا ةعسو ىسفن ذاتسالا ةقدب دوشت ةدح ىلع

 ريثكلا ةرادج عم ةيبرعلا ىلإ اباقتن نأ عطتسن يلا ارم اندفأ دقو

 | قتل أذهب أهنم

 .ىلع روتكدلاو ىنغ مساق روتكدلا اهب ماق دقف ةيناثلا ةثيدحلا ةعبطلا امأ

 ايأر امهنكلو , الماك صنلا ارشني نأ نيذاتسالا دصق نكي ملو . ضايف ربكأ

 .نم غرف دق ىسيفت ذاتساللا نكي ملو « بيدأو اتكلك ىتعبطل ةسارد دعب كلذ

 .بتكلا تابمأ بيرقت ىف دومح هاجتا نارهط ىف فراعملا ةرازولو . هتعبط

 هذه ىف ام ممأ ذخأب كلذو ةعماجلاو سرادملا ىف بالطلا لوقع ىلإ ةيسرافلا

 .ىلإ ةرازولا تدبع دقو . بالطلا ىلع ًاروسيم ًاقوشم ًاضرع هضرعو بتكلا

 هاضرعي نأو هاصخاي نأو باتكلا اذه آرتي نأب « ضايفو ىغ » نيذاتسألا

 نكلو ةرازولا هذه تاعوبطم نر نوكيل كلذو ءاقوشم ًاريسي ًاضرع

 .فاشك تاذ ةنراقم ةلماك ةعبطب دعب رفظي مل ميقلا با اتكلا اذه نأاي أر نيذاتسألا

 اذه رصتخم نأ لبق ةعبطلا هذبب رفظت نأ ةيسرافلا ةبتكسلل ىلوآلا نأو لماك

 تاونس ناذاتسالا فكعو . بالطلاو ذيمالتلا لع ضرعيل دعيو باتكلا

 :اهنع انلقن ىلا ةعبطلا ىو باتكلا اذهل ةعبارلا ةعبطلا ايوس اجرخأ ىح ةدع

 تاحفص عم ا!هتاحفص انتي :ثأ ىلاو الصأ اهانذختا ىلاو ةيبرعلا ةمجرتلا هذه

 ةيطخلا خسنلا عم هَ ةنراقملاو صنلا حيحصتب نانا ىنعو . ةيبرعلا انتمجرب

 'اميصرح ابئم ودبي ىلا ىثاوحلاب ةديدش ةيانع اينع اك ''"دنطا ىفو ناربط ىف

 ةعبطلا هذه قلأ كلذكو ىرواشيبلا دي هلا 0 نم ةدافإلا ىلع ديدشلا

 .ةريخالا ةعبطلاهذهللعجبام ةقدلاو ةيانعلا نم هيف لذي مالعّآلل لصفم فاشك

 ةحسن ىلإو . اف زمرب اهملإ ريشأ ةياضافلا ةيتكملا ىف ةيطخل ةخسن ىلإ تاربط ىف اعجو )١(
 .ءاحم نما اهيلإ ريشأ ساحل ةيتكم ٌّق



 تمم هل سمس

 ,عالطالا ريسيتو اهرشنب ابروأ ىف نوق رشتسملا رخفي ىلا بتكلا نيب ةناكم
 «ىسفن» ذاتساأللا ةعبط نم اندفأ دقو اذه . ةسوردملا ةقيقدلا تاناشكلاب اريلع
 « ضايفو ىنغ» ةخسن ةنراقم نع انذخأ ام انتبثأ دقو دعب ايف ةلماك ترهظ ىلا
 .نم ىسرافلا هبولسأ هيحان نم رتعي باتكسلاو . ةيبرعلا انتمجرت ىف ىسيفن ةخسنب
 ةجح رهو ضايف روتكدلا ىأر انه ركذن نأ كبد . ةغللا هذرب بتكام نسحأ

 هءاشنإ نإو ةيسرافلا ةباتكلل' ىف جوألا غلب هنإ »: لوقي روف قببلا ب ولسأ ىف
 ناك دف « ةيسرافلا ةغللا باتك نم لوألا ليعرلا هبتك امل لاثم عربأ راعي

 نايتالا نم ةيسرافلا ةغللا ةعيبطب هلاصتال نكمتو ةطاسبلاو لاما ىرحتي

 جذام اذه هباتكىف نإو اهعادب |واهتطاسبو اهني ويحو ةعيبطلا لامج مالت ريباعتب
 ًاعئار الاثم ربتعت خعراتلا ىف هتباتكنأ 5 ىسرافلا رثنلل ةعئار ًاروص دعت ءاشنإلل
 6 ملعلا اذه نيود“ت ىف

 ىدبي « ىرهجونم » ناويدل هتمدقم ىف « كسريم ىزاك » قرشتسملاو

 ,ىلا ةيرعلا صوصنلا نع ثدحتي وهو ركذيو قويبلا بولسأب هباخيإو هءانث

 تالخ اك ييعتلا ىفءاوتلالا بيع نمتلخ دق ةمجرتلا هذه نأ ةيسرافلا ىلإ اهمجرت

 . الصأدب تيتكىذلا ىبرعلا صنلل ةلماك ةحيحص ةروص تءاجو راركستلا نم

 وهف . بيدأ خرؤم سايس لجر خيراتلا ىف هبتك ىذلا هباتك ىف قييبلاو
 ىنعت انه ذيملتلاو لئاسرلا ناوبد سيئر « ناكشم رصن ىبألل » أذيملت لغتشا دق

 ىذلا لمعلا تناك تقولا كلذ ىف ىناويدلا حالطصإلا ىف ىهوبئانلاو ليكولا

 رصف ىتأ عم لغتشا دقو . بصانملا نم بصنم ىأ ىف ىلعألا بصنملا قبسي
 رصنوبأ» ناكو « دوعسم »و «ىونوغلا دوم » نيناطلسلا مايأ أمأع رشع ةعسن

 هج: تناك ىلا ةيسايسلا لئاسرلا ةباتك ف-قيبلا لوقي م - هنآ اذه « ناكشم

 هماكحىلإ هنم وأ نيرخآلا كولملا ىلإ ناطلسلا نم وأ ةفيللا ىلإ ناطلسلا نم

 .«ناكشم رصن ىبأ» عم دحاو تقو ىف لمعي نأ قييبلل حيتأ دقو . فارطألا ىف



 مدل ا] ه مس

 «دوعسلل» اريزو مث «دومحل » اريزو ناكىذلا « ىدنميملا نسحلا ىنأ عمو

 دبع ىف لّقع ربك أ  قيبلا هروصي 5  ربتعي ىذلا « دمصلا دبع دمحأ عمو.

 نوكي نأو اعيمج ءالؤل اليمز نوكي نأ قييبلل حيئأ.« دوعسم ناطلسلا »

 . ةلودلا نوئش فيرصت ف مهم ًادحاو

 ةسايسلا هذه رييست قةكراشملا هذهو « ةلودلا ةسايسب رشابلالاصتالا اذه

 ةسايس لجر نوكي نأ ىقيببلل حاتأ اذه لك « ليما ىعسملابو ةباتكلاو ىأرلاب

 ابنم ررظ ام اهناعم مبف نسحو لئاسرلا رب رك مح لواللا زارطلا نم

 . نطب امو

 اديعب نيخرؤملا رظعت نك مخ راتلا بتكي نأ هسفن لع لوخأ نيح وهف

 ةديعب ةسارد ثداو+لا هذهل هسرد نك مو ال خدي ىلا تداولا ىرجم نع

 مو . ثداوملا هذه اوريس نيذلا صاخشألا نعو ابيف ترج ىلا ةئيبلا نع

 ىدييل فقوتلا بج اميس فقي ناك هنكلو ادرس 2 راتلا درسب ىقبيبلا فتك

 ىف ردصت ىتلا تافرصتلا ىدص لفغي الو ناويدلا سيئرو ريزولا ىأرو هبأر

 ىلا ةيمسرلا قئاثولا هباك نمضي نأ هل سيتأو . ماعلا ىأرلا دنع نيعم عوضوم
 . اهلقفح نع م امشسن نع لوثسملا بتاكلا هفصوي هتزوح ىف لخدت تناك

 ةيمالسإلاةيسايسلا لئاسرلامهأ نم ربتعت ىلا «ةيسايسلا لئاسرلا تركذ اذكهو

 ناويدلا سيئر هذاتسأ نع ذأ هنإ مث . هباتك ىف اهصنب ءكسرمزاك لوقي اك
 ني ودت ىلإ دمعدقو.ا ربثك سيئرلا اذهنعلقني وهو هنأتك اهتمضو ةرينك لئاسر

 عمسيام ىلع نايسلا أ, ال ىتح هنيح ىف ريزولا نم وأهنم عمسي ناك ام

 . ةقاطلا ردفب الءاكهخرا7 لعمي حو

 قبسأو « ةيمالسإلا فراعملا ةرتادْف قييبلا لاقمبحاص « دلو ثراب ىريو

 ىمملاب دليل وأ ةلودل اخكرات سيل هخيرات نأ « قييرلا باتك نم ةدافإ ءاملعلا
 امعو موعم لمع نيذلا كوللا ةايح نع ىسايس لجر ثيدحسس وه امإ فورعملا'



 لوُق يم ءهسفن قوبل لا لاق اق اذمو . ةيجراخلاو 5 لخادلا نوٌؤشلا ف ىرجي ناك

 ناطالا مايأ ىونزذلا طالبلا ف ىرج امع ةيوق ةروص انيدلف اذإو » : داوتراب
 ساةرود هوميونيكستكس اهأشنأ ىلا ةلودلا يف مكسحلا قئارطنعو دوعسم
 قداص ئريبلاف «. ةيمالسإلا ىطسولا نو رقلاف رخ 1 مع ىأ نع اراثاميأ انيدل

 خيراتلا بتك ىف رهوتيال هباتك هن فص ىذلا ليصفتلا اذه نإ لوقي نبح

 اذ موي اداب منف اكساب نأ نم ةزيجو لذ ىلع ابباحصأ رصتقا لا ىرشألا
 ىإف لسلا اذه تضرعت دقو انأ امأ»: لوقي ؛ اذكهومت دق أدلص وأ ارح نأو
 ند هيث 7 ال ىح ايافما نع ثحبأ نأو الماك خراتلا قحىد وأ نأ دوأ

 سياف «هارق لعل :أ الأ ىف عماط ىنإف باتكلا اذه لاط اذإو . ثداوحلا

 . / ١١ص 0 هريع نم ةضق ولت هلو أرش نأب ريوس وق رو الإ ثدايس يه

 طظفتع نأك ى لاو هطخع | ابنك ى ملأ قئاثوا هذه نراهعب نأ رمملا رك ذيو

 ضايرلا كلت عادل ف بقس : دكأ فمآ هنأو اد عام نأ دق اببم روصي

 لوقب مث . اديرف الج س خيراتلا اذه نم لمت تناكدقف ( لئاسرلا ) ةيناوضرلا

 . 0 ص ما م امو املع روثعأا نك ًاسناب سد هنإ

 ىتلا ةنسلا صو ا ع.ف ةنس نم هيرات د دق قيبيبلا نأ رغهاظلاو

 ء( 1 ص) ١١م ا ؛4ه٠. ةنس هملأ ىذلا هءاتك ىف قأرولا دومت اهيلإ ىهمنأ

 ةنس نع اثددتم عباسلا داولا ف دب و هنأتك نم 5 زجأ ةّدس نم غرف دق ناكهنأو

 لصو نيح و ١هو / ؛هو ةنس ىف كلذ ناكف ( 5٠١ ص ) منسم | 4
 داجلا نم ىهنا هنأو ءداز خرف ةافو دعب ميهاربإ رفظملا ىبأ رصع ىلإ خيراتلاب

 رشاعلا دانا لبق أدبي هنأو « (/*. ص) دنهلا ىلإ دوءسم رفس ليبق عساتلا

 هنأو «( 8.٠ ص )لابجلاو مزراو نع نيباب ىف ثدحتي مث ةلحرلا هذسهب

 ٠١٠5 / ؛ه1 ةنسىفهللا نيد رصان نب ميهأريإ رفظملا ىبأ دبعىلإ خيراتلاب لصو



 ةجايسدلا هذه زرطيل »مهأ ربإ رصع نم عرفي نأ لمأي هنأو 60 ١ص) اضيأ

 .( 4٠ ص ) « بهذ نهزاأراعب ميركل همأي ةيئاو رسل

 هنأب ةلاطإلا هذه نع رذتعي وهف « تلاط دق نيثالثلا تادلجما نأ ودبرو

 .ةداسلاو ءايظعلا نم ريثك نع ثيدحلا لوانت هنأو اماع نيسمخ ثداوح نود

 .(؟!؛ ص) تاقيطلا ّىش نم

 هتزو» ىف ثناك ىلا قئاثولا نم هرداصم دمتسي ىذلا ميراتلا ادع امفو

 نع قييبلا ثدحتي امهريذ وأ ناويدلا سيئر وأ ريزولا نم هعمس وأ هآراموأ

 هذه »نأ ىري وهو . اهنيودت ىلإ خرؤالا ا لصي ىتلا ةليسوااو ىضاملا رابخأ

 . باتك ىف اهأر قت وأ لجر نم ابعمست نأ امإ « ثلات 'ط سل نامسق رامخألا

 لقعلا هلوق ةحص ىلع دهشيو ًاقداص ةقث تدحتملا نوكي نأ عامسلا ىف طرتشيو

 «ىأرلا هيف ميقتسإ الام رايخ الا نم قدصت الد:ليقدقف ء ىلاعت هللا مالك هديؤير

 لقعلا اهدريال ةروص ىلعهيف ىتلا رابخألا نوكستف باتكللا كح نوكي كلذكو

 . / م# ص) « امولبقيو ءالقعلا الإ ممتسي و عماسلا ام نمؤيو

 ةعاج نه اهاقتسأ تاب اور نع هباتك نم عضأ وم ةدع ف قويبلا ثدحتيو

 ابنع ذخأ اتك ركذي هنأ ؟ ( /هالءوسب الأ ص) مهاوفأ ف قث

 مزراو+ رابخأ ىف ةرماسأا ب اتكو .( 00 ص) قارولا دوت باتك لثم

 ريمأللا درع ةيالو ند ىف رافغلا دبع ةجاولا ةماقمو« ( 74 ص ) ىنوريبلل

 ١١6(. صر دوعسم

 ىوري الل هرايتخا نسح نأ قالا و. صصقلاب نادزب خيراتلا نأ هيأر نمو

 هقوذ ةقدب دهشي اهراتخا ىلا عضاوأا ىف هب دابشتسالاو صصقلا هذه نم

 ةدئاس تناك ىتلا ةيعامجالا عاض واالل هميف ةقدب دبشي ا؟ خيراتلل همبف نسحو

 هكالذ ىفاعئاش ناك ةسارسلا بتكىف صمتلا مادختسا نأ فورعملاو . كاذنيح



 سممسما | 219 سمس

 ؛ ءىراقلا هيجوت بتاكلا اهب دصقي ىلا ربعلا نم صصقلا اذه ىف ا تقولا
 ماظنل ةسايسلا باتكو « ةماقتسالاو ريخلا ىحاون ىلإ « ناطلسلا ابلاغ وهو
 عويش ىلع ليلد ريش اماع رشع ةسمخم قييبلا ةافو دعب فاأ ىذلا ؛ كلا
 صيصاقألا هذه نأ ٠ ررقي قوبلاو . نامزلا كلذ بتك ىف هجوملا صصقلا
 ثعب دق ناطاسلا انالف نأ ركذ ىلع ىرج هنإف « خيراتلا نع ةديعب امنأ ولو
 بتك أ ىكلو . .ماصاامث وأ ةكرعملا ترج اذكموي نإو برحلا انالف دئاقلا
 . ( مالو ص ) « نيودتلا بجاو هآرأ ام

 رابخأللاهذه ركذي هنإ.لوقين هخيرات اهب فصتي تلا ةزيملا قريبلا صخايو

 افقاو باتكلا نم دحأ نكيلو » مايألا كلت ىف ادمتعم ناك هنآل ليصفتلا اذبم
 : وقأو ةدوسملا دعي ناك ىذلا رصن ىبأ ىذاتسأ ىوس لاوحألا هذه ىلع

 كولم بتكب صتخم اهف رصن ىنأ ةايح لاوط ةدعاقلا ىه هذه تناكو . امخسنب

 ...ناويدلا لامعأ نم ماه وه ام لكبو ناتسكرت تاناخو ةفيلخلاو فارطألا

 رابخاللا هذهب قطان امركذ مواقتلا نم ىدل ام وه تلق ام ىلع لدعلا دهاشلاو

 هيلع ضرعتل لدع ضاق مامأ رضحب نأ ىلوق ةمص ىف دقتعي ال نم لكلو

 (2٠ <00 ص ) ىلوق ىلع قدص دهاش نوكتف تايلوحلا

 ىدنميملا نيريزولابو ناطاسلا, قبيبلا تطبر ىتلا ةقيئولا ةلصلا مغدو

 ثدحتي وهو قحلا نم حتسي مل هنإف ناكشم رصن ىبأ هسيئربو دمصلا دبعو

 ف رو ةصاخ لويم هل تسلو « ىوحلا نع ديعب حرّؤم وهف ٠ خيراتلا نع

 ناطاسلا هامح دقل . نيعم هاجتا ىلإ هيأر ىدبي وهو هريكفت ىثت وأ هتاياور

 هصخو « هيصنم نم هئافعإ بلط ىلإ اذه هرطضا نيد ىنزوزلا لهس ىبأ نم

 ىف ددرتي مل هنإف اذه عمو « ةدع فقاوم ىف حصنلا هنم بلطو هتقثب ناطلسلا

 هيلع ْدْخَأِب وبف . احضاو هيف ناطلسلا أطخخ ناك فق وم لك ىف ناطلساا داقتتا



 اد 1ع

 نم دمع ريمأألا مهيلع عل امب سانلا ةبلاطم ىف ىزوزلا لبس ىأ ءارو هقاسنا

 نأو ؛هفصو نكمي الام ىلإ ةعمسلا ءوس خاب نأ كلذ نم جن دق هنأو تالص

 فرإ لوقي ناكو هدصن ىلإ آلا اذه داسإ نم أري ناكىدسميملا رزولا

 ناطاسلا قيببلا دقتتيو ؛ فذوزلا ضراعالو ناطاسلل عجرت ملاقلا اذه ةيلوسم

 . ضراعلاو ريزولا ىلإ ةيل ؤسملا ليحيو فرصتلا اذه نم أري هرودب ناكمنأل

 .كإ7 لك مههوفن ىف تدمخو مهبولق تسي دق » سادلا نإ ةحارص ىف لوقي م

 درقت ام ركذب نيحو . « ناطاسال انودبي اوناك ىلا ةغابلا فطاوعلاو لومملا

 هولتمت نأ ىنمتي هنإ لوقي ىذلا ريزولا ىأر ركذي ؛ لمآ لهأ نم ىح لام نم

 رارصإ ركذيو « مهتقاط قوف نييلمآلا نمبلط ام نكلو لاملاب ناطاسلا ةئاوخ

 ئر نأ ىلع زيرعل هنإ » : ريزولا فصنأ نأ دعب لوقيو هنأر لع ناطلسلا

 « ةاباحلا ف رءيال خيراتلاو كلذ ىف ىتليحام نكتلو ناطلسلل دقنلا اذه لثم ىلق

 ميلقإلا اذه ةيده ؛ناسأ ريخ نأ ويد بحاص « ىروس مدق نيدو . 64 صر

 نأ نم ىفوتسملا روص م وبأ هيلع هصقام ىوري نأ ىف قيببلا ددرتل مل ءناطاسلا

 فلا فلأ تناكف أرس ةيدهلا هذه موقت نأب زعوأ دق «لايلل ًايح « ناطلسلا

 نامداخ هلثم انل ناك ول بيا مداخن م هلاي» ىروس نع لاق هنأو تارم مرد

 :ناطلسال لوقي نأ دوي روص.م وبأ ناكو « «ةميظع دئاوفىلع انلصحل ةثالث وأ

 ىتح مسييلع عقو قاهرإلاو تنعلا نم ؟ ناسارخ اباعر لأسن نأ انب ىلوأ

 فرصتلا اذه ىلع خرؤألا قبيبلا قاعيو ( مب ص ) . ةيدهلا هذه تلمتكا

 مهاسر اودفوأو رنا ءارو ام ىلإ لئاسرلا اوبتك ناسارخ نايعأ نإ هلوقب

 لهأ نم ءافعضلا امأو « نييونرغلاب ناكرلا اورغي ى كلا ,ءامأل نيك اش

 ىف ناطلسلا كولسل هداقتنا قييبلا دكؤي ىكلو . مهمالآ هللا اوئبدقف ناسارخ

 اناودعو اءلظ كاملا اذه عمجي سانلا نوقهري نيذلا ءاسؤرلا هبيرقتو لاملل هبح

 لإ ىسلع نإ ىلع اذه ثعب نيد ديشرلا تكللاوره عم ىمرتلا ىع ةصق ركذي



 مسن ]حا لمس

 'اهلثم دحأ مدقي مل ةيده ىرتشاو لاومألا ابنم عمل ءرهلا ءارو اهو ناسأر خ

 ىلع ناكمناك نيح ابلثم مدقي مل تاذلاب ىحي نبل ضفلانأو :(440ص )ديشرلل
 .تناك نيأ هلأسو ىحي ىلإ ديشرلا نوره تفتلاو » قويبلا لوقي ٠ ىسيع نبا

 ةيالو مايأ ءايشألا هذه تناكدقل ه: ىمح لاقف؟ لضفلا كنبا مايأ ءايشآلا هذه

 دركي وىقبيبلا رك ذيو . « ناسار خو قارعلا ندم اهلهأ توبب ىف لضفلا ىبا

 .نم غرفي نأ دعبو . كرثلاب ناسارخ لهأ نيعتسي نأ نم ىمربلا ىح فو.

 .دياوف تاذ اهنإ اماليثمو اهركّذأ نإ وقي ةكاربلاو ديشرلا ةصق درس

 تاعاسوف ثبعلاووللا ىلإ هفارصنال ناطلسلل هداقتنا قبيبلا لجس ةرم نم كو

 نويفآلا ىطاعت هال ورم ةكرعم رسخ هنأ لجسي نأ ىف ددرتي لو . ةرسعلا

 لح و .( 4 ص) بسانملا تقولا ىف هظاقيإ ىلع دحأ قري و مأنف

 مهنأ ردق اذإ وإ مهنم أطخ ىأر اذإ دقنلا نم هسيئر نعو نيريزولا نع هتباتك

 . ىلوأ وه انع اولدع

 .هدّقني نم طمخي ' هنإف هنمز ماكح ءاطخأ ىف هبأر ءادبإ ىف هتراسج عمو

 نرأ « قرس اك « نيب دق وبف «هيونتلاب ةريدج نساحع هل تناكاذإ هقح مونم

 نأ ركذي نأ ثبلي ال هنكلو هناودعو ىروس ملظ ببسب تعاض ناسارخ

 ىف ةبيط اراثآ هل نأو تاولصلل ايدؤم تاقدصلا ىف امرك ناك اذه ىروس

 هنأو ؛ اضرلا ىسوم نب ىلع مامإلا ربق ىلع اراخدأ ىلا تانيسحتلا اهنم سوط

 نأ كلذ دعب ررقيو . هلبق ءارمأألا ند دحأ هلثم نبي ل ىلصم روياسين ىف ىنب دق

 نم نيلا ةقرس الالح سيلو . ءافعضلا لظ بناجي ائيش سيل هريدقت ىف اذه

 . ( 8# ص ) كلذ ىلع رجأ الو رخألا راجلا ىلع هب قدصتلاو راجلا

 قيبلا باتك ىف ىري ثحابلا نإف ىمايساا خيراتلا ثداوح نع ًالضفو
 صن ام كلذ نف . ىونرغلا رصعلا ىف ةعئاش تناك ىتلا رظنلاو تاداعلا نع اناي



 دايعالابو ىحضاللاو رطفلا ىديعك ةيمالسإلا دايعأللاب لافتحالا نم هيلع

 هيفف « ناجروملا درع كللذ نمو . تقولا كللذ تح اهنودسعي اوناك ىّتلا ةيسرافلاا

 نواكأي هيفو ايادحلا مدقتر بارشلا سوك رودتو « ةدياعبلل ناطلسلا سلجم

 ناجروملا ىف مزاي امو قولسملا ضيبلاو ىصخلاو دوفسلا ىلع ىوشملا جاجدلا

 ىأ ) تالتسالا ةقيرط ىلع ماعطلا نولوانتيو « طيمسلاو تارمحملا رم

 ٠ (ه١4 ص ) نويرطملا ىنفيو ةراثيقلا ىلع نوفزاعلا فرعي مث ؛ ( موعباصأب

 لوقي ؛ةميدقلا ةيسرافلا دايعألا نم وهو «قذسلا ديع نوديعي اوناك كلذكو

 دايعأ أ هنإو ( رياربف  رياني ) نمهب روش نم رشاعلا ىف هنإ "'ىنوريبلا هنع

 ىف كولملا موسر لك ىف راصىّتحءوسلا درطل نور خشي هناسم ىف سرفلا نإو رانلا

 ابل ىف رويطلا رييطتو ايف شودحولا لاسرإو ابجيجأتو نارينلا ءاقبإ هتليل

 ( ؛ال) 40١ ص) لوقيف ديعلا اذه قيببلا فصيو . اطوح ىبلتلاو برشلاو

 لامج لكو ناطلسلا لامج ءارحصلا ىلإ اوقاسف برتقا دق هدس ديع ناكود.

 اورضحأو اوراس مث « هدس مويل ءافرطلا بطح عمج ىف اوذخأو شيجلا

 تحبصأو تنكارتف جاثلاب ءولمم ريبكرم اهب ءارعص ىف اهوقلأو بطحلا ناديع

 اماوكأ اوعمج مث ءافرطلاب اهوؤلمو بشخلا نم سئارع اوماقأو ةعلقلاك

 رويطلاو تادعملا نم ريثكب ) وأ و « اعافترأ ليجلا تراص ىّ> ةريثك ى رخأ

 ىف ناطلسلا ساج ديءلا لح الو . تايجاحلا نم ديعلا اذه ةليل مزلي امو

 «نوبرطملاو ءامدنلا ءاجو « رهنلا ءىطاش ىلع هل دعأ مبخم ىف ىلوألا ةليللا

 ةرشع دعب ىلع ىري ناك رانلا هذه ءايض نأ كلذ دعب تعمسو . رانلا اولعشأو

 طاحأ ىلا شوحولا تقلطأو « طفنلاب ةللبملا رويطلا اوقلطأو ابيرقت خسأرف

 ناربا » نيلتسي رك باتكل ةيبرعلا ةمرثلا رطلاو . ؟؟9 ل «*5 ص ةيقايلا راثآلا (١ز
 . 1١55 ص باشملا ىديل « نيئاساسلا مايأ



 خواك» ديع دأب عال هذه نمو .4 راثلا ام ثقلع دقو ىر# تناكف ماثل جب أ ام

 . ( ه8 ص ) ناضمر رهش لولح لبق هب لفتح ناكو«'"”زادنا

 أوناكدقف « نانسآلا بعت ةيده » هام ام قيبلا اهركذ, ىلا تاداعلا نمو

 نانسالا بعت ةأفاكم ىأ « نادند دزه» 8 اب الام لك ألا دعب فبضلل نومدقي

 اضيأ كلذ نمو . (م7. ص) لكلا ءان *أ ةقشملا ل1 تمشي ام ىلع

 .(44 ص)« مال ةيه

 كنورخس لامعلاف أعبتم ناكمنأ ىلع صني وترخسلا ماظن نع قوببلا ثدحتيو

 قسوجلا ءاننىفةرخسلا تمدختسأ كنز ذكو ( هر. رو ( قيرطلا نم جولثلا ةلازإل

 . ) هالا/ ص 0 ىدوعتملا

 كلما ماظن مصن نيحو « ةيونرغلا ةلودلا ىف ًاقيقد ةيسوساجلا ماظن ناكو

 جبن جمني نأ ايي نكي مل نيبنلاو سسجتلا ماظن عابتاب ةيقوجاسلا نيطالسلا

 « ( لابقإ سابع رشن همانتسايس نمو و ٠١ نيلصفلا ) كلذ ىف نييونزغلا

 اقيقد نيبنلاو سيساوجلا ماظن ناك دح ىأ ىلإ هباتك تابط ىف نيبي ىقبببلا نإف

 ساوسلاو ةلاجراا نيب ثب دق دوعسم ناطلسلا نأ امثدحي وهو . دوعسم مايأ

 ىريام لك ىهنيل أركتتم ريسي نويعلا نم الجر ةفيلخلا لوسر او نيذالا

 لثم ىف ةنآ دوعسم ناطلسلا ناكو :لوقي مث ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإ رثكوأ لق

 ريما امحنم ىلا ةيشاغلا ةصق قهيبلا ركذي نيحو . ( لب« ص ) رومألا هذه

 هتيشاغ ءاقلإب ىثغربلا رمأ فيكو ىزأرلا مساقلا انأ دوم ناطلسلا وخأ رصت

 ةاعارمسيساوجلاو نيهنملا ىلع نإ لوقي« اهباحصأ نم مساقلا وبأ راص نأ دعب

 ىهمللا نومدختسي !وناكو . (*م ) رابخألا هذه لثم اوفخي الأ مهيلعو كلذ

 .(*م١ ص) ركتمملا

 )١( نابعش ريش رخآ قف ديع ©« نازادنا خواك » هسوماق ىف 51عام 255 لوقي ٠



 دما

 ةءاغع . ةلودلا لاجر رابكل حنمت تناك ىلا علخلا فانصأ قييبلا حضويو

 نييونرغلا مسرب ةزرطم ةلحو ءاولو نينكر تاذ ةمامع نم نوكتت ةالولا

 ةعاذلا هذه تحنم دقو « ةطرخم ريغ ًابوث نيثالثو بهذ نم ركو جرسو

 رمكلاريزولا ةعلخ و؛(ه8١ص)وغيبو لرغطو دواد«ةثالثلا رابكللا ةقجالسلا

 (41"ص)بوث ةئامو مرد فلأ ةئامو كرّثلا ناسرفنم ناءلغ ةرشعو دبملاو

 ريبك ةعلخو ؛(ه١ ص )رةصلاو لغبلاو أو ركذ «ناليفريزولا ةعلشىفو

 طئارخو بئاقحو ةسلالاو سوكلاو لبطلاو ءاوالاو معلا باججملا

 . ”"( ه6 ص ) اهريغو ةضفلا

 تعاشر بلا باقل ألا ة كف نم دافأ دقو« باقلألا نع اليصفت ىطعي هنأ ا؟

 « 4١ لصف ) همانتسايس ىف الل هدقع ىذلا لصفلا ىف كلملا ماظن نييونزغلا دنع

 نيبتو اهباحصأ نيم ىلا باقلألا هذه للع صيرح قييبلاو 4( 190/186 ص

 خيشلاب بقلء شاتنوتلآل اريزو ناكن يح ؛ دمصلا دبع دمحأف ؛ مهلضفو مهتتاكم

 ما" ) ىدمتعمو ىخيشب هبقل دوعسملاريزو حبصأ نيحو « دمتعملابو ديمعلابو
 . ( مو ) ديسلا ليلجلا خيشلاب ناكشم رصنويأ بقلو ( 4)و

 بقلو ؛( 455 ص ) دلولا لضافلا ريمألاب نيكحت ىلع نبأ بقلو

 بقلب ةقجالسلا ءارمأ بقلو ؛ ( #41 ص ) ديمعلا خيشلاب ىودجلا لبس وبأ

 .(مى/حص) ىدمتعموىدلوب شاتنوتلا نب كدرهبطوخو ؛ (همءلص) ناقهد
٠ 

 بيرق ىلع باجحلا ريبيكا بطاخ ةنطلسلاب هوعيأب منأ د وعسه فرع نيوسو

 ةعاحو ؛ ( ”١؟ ص ) بهذ م ةقط.و نئكر باد ةعبقو دوسأ ءاشض ةباحملا ةعلخو 000(

 نم ةدعو دبملا اهنم جحلا ةرامإ ةعلخلو 2( ”ها/ص ) لاقثم ةئاعس باذ ةقطلا امم ناك ضراعلا

 ةعاخو « (51!”؟ ص)ر ةعاردو نايليط بيف روباسين ةساير ةعاخو ؛ ( ام صر ةيشاعو بهذ

 ص ره فوط كاما ةيرالاس ةعلخو 0 ) هع ص ( بهذلا نم رك برعلاو دركلا ةيرالاس

 . ( ه8: ) رهاوملاب
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 متلاب هاشمزراوخ شاتئوتلا بطاخو ؛ ( 7 ص ) بجاحلا لضافلا الاب

 .(6.0 صر

 ءازعلا مسمر ناك ضايبلا نأ قبلا اهركذي ىتلا تاداعلا نمو

 ءادرو ءأبق أيدترم ءاودلل ساج هيبأ تام ريخ فرع نيو د وعسم ريمأللا نأو

 نيدن رم ءازعلل دزجللا فانصأو نومهدقملاو نايعالا رطمس و ؛ اهلك ءأضيب ةمامعو

 .( ١؟ ص ) مايأ ةيالث ءازعلا رمتسا دقو « ضايبلا

 ممودعي اوناك مهن] لوقيو دنجلا دع ةقيرط نع قييبلا ثدحتي كلذكو

 6 ص ) طايسلا تابرضب

 هنأ كلذ دوت ناطاسلا هيلع ريسي ناك نسح ديلاقت نع قيببلا انثدحو

 ىف ةيذاتساللا بصانم اواي نأ لبق ذيمالتكن ومدختسي ثيح هلاجر ىبري نأك

 دمحأ هريزوو دوعسم ناطلسلا نأ قيببلا انثدحيو. (4 64 ص) ىربكلا بصاخملا

 دهاق ةفيظو تاخ نيخ « أدبللا اذه قيبطت لجأ نم عارتف اناك ىدنميملا نسح

 اذه لثمب اوسرمت نم ريطخلا بصنلا اذبب ريدج لجر رايتخابريزولا راشأ دنحلا

 نيكحتلاني دمأ رايتخا ىلإ ليم ناك ناطلسلا نكنلو «هيلع اونرمو لمعلا

 عيمج ىف هقفارو هل انزاخ ناكهنآلو دوم ناطلسلا عم هتمدخقباس نأب راشأف

 ىف ددشتي ريذولا ناكو .(4 ص) رغاشلا بصنملا لغشي نأب هل عفشي هرافسأ

 مفد ىلإ ليمي نيح ناطلسلا نكلو: اهبان هتبترم عفر داري ىذلا ذيملتلا نوكينأ

 هنكلو افيعض ىأرلا لماخ نوكينمذيمالتلا نمنإ لوقي ناكذيمالتلادحأ ةيئرم

 هيلوأ امب اريدج مبصيو ةكولس ريغتي ةميفرلا بصانملا ليو اذاتسأ بصي نيح

 ةسايس ءاذوسأ بكب ىلا ةدعاقلا هذه هيلي قويبلاو 0 ) وكما صر ةقثلا نم
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 < ديفت نأ ىسع ةيعرلا ةياعر ىنعم ىف طاقنلا هذه ركذأ ىنإ » لوقبو اهيف دوم

 .نييدومحملا نيب عاذنلا نأ قيبلا باتك نم ودبي ىذلاو . ( 464 ص )
 ع ىلا تاودآلا نإف « ةلودلا رمأ داسفإ ةجرد ىلإ غلب دق ناك نييدوعسملاو

 رايتخالا اذه ىلعو اهرايتخا نسحب نأ ىغبني عساولا كلملا اذه ناطلسلا اهب

 ةيونزغلا ةلودلا تغلب دقو جراخلا فو لخادلا ىف ةسايسلا ريس نسح فقوتي

 ام رادأ لا تاودألا رايتخا نسحأ هنأل ىونزغلا دوم دهع ىف ةورذلا

 م راتخا نيذلا نيقلمتملاو نيث دما, ددني هبأتك نمةدععضأ وم ىف قييبلاو ' ةلودلا

 .لئاسرلا نآويد سيرو ريزولا اهذبي ىلا تالواحملا زربيو « دوعسم

 . ةلودلا دامع ىه ىلا تاودآلا هذه رايتخاب ةيانعلا لع ناطلساا المحيل

 ةفيلخلاو ناطلسلا نيب ةلماهلا تالص نم ناكأم ىدم ىقببلا نم دافتسيو

 -ةفياخلا مسأب ارف بطخ ىلا ةعمجا ىف تالماجغلاهذه ىلع ناطلسلا صرح ىدمو

 ءاخ « ةالصلا دعب ةفيلخلا لوسر هعمو ناطاسلا سلج ٠ هللا رمأب مئاقلا ديدجلا

 نم سايكأ ةسمخ ىف رانيد فالآ ةرشع ردملا تحن اوعضوو ناطلسلا ةنزخ

 ءارماألا نم كلذ دعب ىلاوتي راثنلا ذخأ مث « ةفيلخلل ناطلسلا نم اراثن ريرحلا

 .نولكوملا ناكو « مثريغو باجحلا ريبكو سيئرلا ذاتسالاو ناطلسلا لاجتأو

 « نيدبملا مسأب نوداني اوناكو اهل دعم ناكم ىف ةيده لك نوعضي راثنلا عم

 .ىلإ لمحو ايادهلا هذه عمجم كلذ دعبو . ةميظع اياده اذه نم عمجتي ناكوا

 ماردلاو ريئاندلا نم ًاريثكنورثني هلهأ ناكف قوسلاب اهقيرط ىف ةرام ةنارخل
 .مسرلا ىقيببلا نيب مث . ةفيلخلا راثن ىلإ مضي هلكاذه ناكو ةفلتخلا فئارطلاو

 لاقف كلذ نع هريزو ناطلسلا لأس دقو « ةفيلخلل ةلودلا ةيده ىف عمتملا

 عمجام لكو « جاينلا نم نم فلأ نورشع ةفيلخلل لسري نأ ىلع ىرج مسرلا نإ

 دوعسم ناكو . ناطلسلا هب رمأرام اذه ىلإ فاضي مث , ةبطخلا موي ىف راثتلا نم

 .ناك 5 , امههريغو مزراوخو ناسأر خ محل ةفيلخلا نم اضيوفت بلطي



 دو

 رمأف « ةفيلخلا ةيدهى اخسكلذلو ؛ناتسكرت تاناخم هتلص عطقي نأ هيلإ بلطي

 ؛« بهذلاب ةجوسنم رشع اهب عاوناألا ىّتش نم ةئيمب ةلح ةئام اهيلإ فاضي نأب
 «ةيصقم ةراش اتئامو « روفاكلا نم ةماهش ةنامو « كسملا نم ةقح نوسخو

 رشعو « اولا ءولم لاقثم فلأ نزب بهذ نم ساكو ؛ ًايدنه ًافيس نوسمخو

 لويخ ةرشعو ناشخدب لعل نم ةسيفن ةعطق نورشعو « توقايلا نم عطق

 لوسر ىلإ اودهأو . كارتأ نالغ ةسمخو « جابيد نم عقاربو جورسب ةيلتخ

 قوف هوحنمو ةميق ةيده ريزولا هادهأ اك. ءابقفلا ىلع علخ امم ةعلخ ةفياخلا

 . ) أهدعب امو ؟؟؟ ص) مرد فلأ ةئام كاذ

 مثال ايادملا نم هبلإ مدق أم عي ةفيلخلا ىلإ كمعمب ناطلسلا تراك و

 دارفألا هيلإ هيدبي ام عيمجي ناطلسلا ىلإ ثعبي ريذولا ناك كلذكنف « ةبطخلا
 . ةرازولا للا نيو

 ةلودلا ىف نأش امل ناكنياجر رع ثدحتي ىقبيبلا نأ فيرطلا نمو

 «نايتكي الو نآر قبال نييمأ انك اممنإ لوقيو ىدختكبو كنسح امه ؛ ةيونزغلا

 ٠ ( م90 ص ) دوعسم داوق مظعأ نم ىناثلا ناكو دومحل !ريزو امبلوأ ناكو

 نر دافتست ىلا ةيعامجالاو ةيسايسلا ديلاقتلا نم ردقلا اذه قتكنو

 . ىقبيبلا صن

)*( 

 ةروصدعب ايف دوعسم ناطاسلا مث دوعسم ريمأللا ىقبيبلا انل روصيو

 نادلو ىون زغلا دومحل ناك . نيدلسملا ماكح نم ك اح ىع أهم رفظن نأ لق ةلماك

 هدلو ريؤي ناكو . دمحو دوعسم امهو « نيمأ نم اههنأ نيبي امم «ةدحاو نس ىف

 ةيالو ىبعم ىف رافخلا دبع ةماقم ىقهيبلا لقنيو . هدبعل ًايلو هراتخاو لوألا

 . ةصاخ مهنم ديعلا ىلو ةيبربو ةماع ءارمالا ةيبرب تناك فيك نيدب ابيفو 0" درعلا“
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 ةجاوخلا دج ةياعر ف فسوي ريغصلا هوخأ امبعمو هيدلو دوم كر دقو

 ءاسبأ ةمدخم مايقلا ىف مهب قثوي نم ةيشاحو مداخلا ناحير مهحمو رافغلا دبع

 ةثالثلا ءارمأللا ءال وه ةئشنت ىف رافغلا دبع دج جوز تكراش دقو“ ناطلسلا

 ردعتو ثيدحلا ملعب متو نآرقلا ظفحتو ةباتكلاو ةءارقلا فرعت ةديس ىهو

 ءارمأللا ىلإ اهببح ام هنم ناولأب صتختو ىبطلا ديجت هلك اذه عمتناكو .ىؤرلا

 هنأأل «دوعسم ىظح دقو . مهميلعتب موُقي « نيبدؤملا نم « ىملاس ناكو . ةثالثلا

 دقف . اماع سثع ةعبرأ هردع ناكو « ةرثفلا هذه ىف ةصاخ ةناكمي «هيبأ دبع ىلو

 باعلأ تايرابم ىنف « تاعامجالا ىف ريمألا نومدقي مدالا ناحر دالوأ ناك

 ىلإ نوساجو ادمحم نورضحن م ردصلا ىف دوعسم نومسلج اوناك ناجل وصلا

 هنوساجو فسوي ريمآلاب ن وتأي وردصلا َج راخ ىف هاتيكر نوكت نأ ىلع نيم

 لضفأ هنأب هابص ذنم رعشي دوعسم ناك اذكهو . "” راسيلا ىلإ ردصلا جراخ

 ىلع اناطلس نوكيل ًاصاخ ًادادعإ دعي هنأو هيبأ دنع ةوظح رثكأو هيخأ نم

 حبصأو دوعسم بش نيحو . ةيونرغلا ةلودلا هلظت ىذلا عساولا كلملا اذه

 .ناكف تالملاهذه نمريثكل هوبأ هراتخا ورغلا ف تالمحب موقي نأ ىلع ًارداق

 ةخوخيشلا تأدبو . ةلودلا اممكحت ىتلا ةعقرلا دايدزاف سوملمرّأو ريبكلضفهل
 هيدبي ام لضفب ةناكم دادزب دوعسم هنبأ نأب سو أدبو دومحم دس ىف بدت

 ةنتفلا رود, نورذيي ءوسلا ءالمع ذخأو « هتاورغ ىف ةأرجلاو ةعاجشلا نم

 نويعلاو سساوجلا هيلإ ثعببيو هنأ ربع عبتتي دومع ذخأو «هدلورو دلاولا نيب

 هبضغ نلعب نأ ىف ايس نوكتت نأ ىبع ابيلع هموليو تاطقسلا هذه فرعيل

 هسفنل دعأ دّقَف ؛هايص ىف ثيعلا ريثكدوعسم ناكو .دبعلا ةيالو نع هلزعو هيلع

 ,س وساجلا لواح ائيعو « هنايقو هتامدن عم هيف وبلي ىناندعلا قسوجلا ىف ىبلم

 )١( س « ىقبيبلا 31١١-١5١



 ءرصقلانم ىبلملا اذه ناكم فرعي نأ هيبأ لبق نم هسافنأ هيلع دعي ناك ىذلا

 ناطاسلا ىلإ اولقن دق ريمأألا مدخ نيب نيثبنملا دومت ناطلسلا نويع نكلو

 سراف لاسرإب اذه ردابف . روص نم هئأردج ىلع امو ىبلملا اذه ىف ىري ام

 . كول نع هيلإ لقن ام ةقيقح نم قفحتيو هول ىف وهو دوعسم ءىجافي

 لقتت نويبع« همدخو ةربأ ةي-شاح نيب هل ناكو « ارذح ناك دوعسم نكلو

 ةرهلا :دو# تخأ تناكو «هل كاحن سئاسد نم رصقلا ىف لوحي ام لك هيلإ

 . هفرعي نأ ىغبني امم ابيلع ىلإ لصي ام لكب هل ثعبتو دوعسم بحت « ةيلتخلا

 ىبلملا ناردج ىلع ام و>؟ رمأف سرافلا رمأ رييدتب دوعسم فرع اذكهو

 ثيحمىلإ لخدو سرافلا ءاجو «برطلاو وبألا تاودأ نم هيف امو روصلا نم

 ءوسلا لهأ لاق ام بذك ًاررقم دومت ىلإ داءو . ًائيش دحب ملف لخدي نأ رمأ

 فكو . بيذاك آلا ىدلو دض نوقفلي ممإ لاقو أطيخأ هنأ كردأف ؛ هدلو نع

 بغر دوم نكلو . ""رومآلا هذه لثم ىف ثحبلا وأ رظنلا نع كلذ دعب

 ملو : لوقي هسفن دوعسمو « هب نظلا ءاسأو هتايح رخآ ىف دوعسم هدلو نع

 كولملا مايأ رخاوأ ىف ةداع ربظت ىه لب هدحو هب ةصاخ ةرهاظلا هذه نكن

 نابلغ لواحو . "' مباع نولحبس ءالؤه نأ مهيقيل دبعلا ةالو ىلإ ةبسنلاب

 نأ ضنر اذه نكلو مه ريمأ اويصني نأو هابأ اولزعي نأ هناوعأو دوعسم

 نأ دعب هل مهدهبب أوفي نأ هناوعأ نم نيصاخلا ىلإ بلطو ءوسب هابأ دحأ سب

 فرفا 1
 هوبأ كتومب

 ىلإ دمحم راثيإ ىلإ دمعيو هيلإ ةءاسإلا ىف ىداهتي و هيلع هيبأ بضغ دتشيو

 مسأب املعجيو دوعسم مساب تناك ىلا فسوي ريمألا ةنبا ةبطخ ريغي نأ دح

 . هتييطخ تناك ىلا اهتخأ تيفو نأ دعب كم
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 دقحلاب ةكيلم تناك ةسفن نكلو ماركلا رورع اذه لع دوعسم رعب و

 أوئيز نيذلا ءال ره نم نكلو ضي رمل خيشلا هيبأ رم هل ماقتنالا ةوبشإو

 توم دعب ةصرفلا هتئاو نأ ىلإ هظيغ مظك دقو . هلاثمأو فرصتلا اذه هببأل

 ةحاصو لع ماقتنالا اذه رثآو 2 نيب دوما نم ماقتنالا نع نآوتب ملف هنبأ

 . أابسفن ةلودلا

 هورأ أمسعي ىلا عاقرلا رمأ اذه ف شك د وعسم ةيلوتو دوم توم كدعلو

 .قاع دأو هنأ ديعلا ةيالو نع هدلو لزع كتنمضت قلاو ماكحلاو كولا لإ

 ات 5كم صتقيلو سانلا املع علطيل عاق رلآ هذه ظفح ىزوزلا بلط نيدو

 ىغينيف هسفن ىف ةياغل هتايح رخآ ىف ل انافج اذإ هنإ لاقو هيلط دوعسم 7 ر

 0 امع زواج ” انل ةريثك تالز لإو )2ع م انطاحأ معن |! نيفال ىلإ رظ

 ام ٌأوء«دومحم لثم ندلب فنرأ ءأس ل تمقع نأ وول

 رمأ مث ٠ ةعا طلأ ىوس رومأملل ةليح الو دوب 3 روف عقرلا ناك

 . '' ماظكلا ىف تيقلأف عاقرلاب

 هدافأ دقو ديصلاب اهنم فغشو ةضايرلا عاونأ هأيص ىف دوعسم سرام دقو

 ةعاس ىف هدلجنو دئادشلا ىلع هريصو هام فعضأ مث نم عم هعاسن ىف اريثك اذه

 هل نوكيس رصنلا نأ ىف هتقثو هتوقب ًاديدش ًازازتعا هتبسك أ اهنأ 5« ةرسعلا

 « رافغلا دبع ةجاوخلا نع القن « ىقبيبلا هنع ىوريو . اهضوخ ةكرعم لك ىف

 . ةزرابملاو ةليقثلا راجحاللا لمحو ةعراصملا هبايش ردصو هابص مايأ سرام هنأ

 ةفشللا نم اذه ىف المحتم جلدلا ىلعو صراقلا دربلا ىف ديصلا سر امب ناكهنأو

 لثم ىلع ءرملا دوعتي نأ ىغبني : لوقي ناكو « دلصلا رجحلا ريغ هلمتحي الام

 رافغلا كيع فصهيو . دأدش تاعاس وأ باعص هتلياق أم ذإ نوعا ال ىوس أذه

 )١( رروكل ةيرعلا ةملكلا ىه مئاطكسلا .



 مللت 37 لا سم

 ىدريو .ليفلا ربظ ىلع وهو اهابإ هتعراصمو هيديباحل هتياغمو دوسالل هديص

 بتكي نأ ىزوزأا لبس ابأ اعد ىذلا رمأألا ؛ ةدحاو ةعفد دوسأ ةيناثل هلتق ةصقت

 : اهيف لوي ىلا ةديصقلا

01 
 رشبلاهدنع تناه مغارضلا نم  ةينامع ضكر ىف داطصي ناك نم

 ىدوعسملا قسوجلا هور نإو 2 عيفر نش بحاص دوعسم نأك اذه بناجو

 ىلع قيبلا لمح ام« رصصقلا أذه ىف تديش ىلا ةفصلا مث هئأنب لع هفارشإو

 ناطل.سلا اذه هيلع ناكام نيبي اذه لك « ىرامملا نفلا ىف ةبآ ناك هنأب لوقلا'

إلاو عفرلا قوذلا نم
 . ) هراال نامي ( ىفلا ساسح

 ايازملا نم أريثك دوعسم ابسكأ قوذلا اذهو ةضايرلا هذه نأ قملاو

 دادتعالا ىلياقزرحتو هناوعأ رايتخا قةقدو هصحصأت ْق ةقث هذه بحاص ولو

 هيبأ درع رمشسمالو رخآأ انول هضرات نوال نيصاملا نييدومحلاب قفرتو ةسفنب

 ' هدبع ُّى ةلودلا ىرنعا ىذلا ناصقنلا نم الدب مهتفلا 2 عسوتلا ُّى

 نابإ هلجأ نم ىذوأ هنآلل .اقيثو الاصتا دوعسم ىزوزلا لبس وبأ لصتا

 ماقم ىف هلعجو . ًأضراع هنيع نأب هآفاك ةنطلسلا دوعسم ىلو ايلف ؛ دبعلل هتبالو

 .ديدجلا اهدهعهف ةلودلا رومأ نم ضرعيام ىّتش ىف هيأر ذخأي ناكف « ريزولا

 نيذلا ةلودلا لاجر نم لهسوبأو , ديرب امّْيح ناطاسلا هجوي لبس وبأ ناكو.

 ىضقي نأ هينيع بصن عضو دقو . هل مصخ رمآلا قاعتام اذإ ُم ريكسفت لضيإ

 هنإ لب «مهنم هب ليكنتلا عطتسي نم لكب لكتي نأو دوم ناطلسلا لاجر لع

 هسأب ىشخن ناك دقف ىدنميملا ادع ًاعيمج مهلإ ءاسأف هنارقأ ىلع هدقح ىف ىدامت

 . أهع امو ٠ ١ ص 0



 2 ةاودلا ةسايس لع نبي دومحملا ند ماقتنالا ىلإ ليلا أذه رطيسو ٠ هبامو

 . مث وحسم 0 لوألا دهعلا

 ىلع لاويعا و : ثدأو- سمخ ىف ودبت ةسايسلا هذه رهاظم مأو

 لاق م  شاتنوتلا ىلع ضرقلا ةلواح - +  كارتيكنم هيخأو بيرق

 ىف ثالص نم مينمام دادرتسا -ه  ناطلسلا مع لاقتعا ع - كنسح

 . دمح ناطاسلا دهع

 ىلع ناكو . كا رتيكدنم هيخأو بمب رق ىلع ةلماعم ُْق عباطلا اذه دب دقو

 ملعت نأ ب 1 سهل نآل لاق دقو ةأره ىلإ هئاعدتسا دعب هريصم فردي اذه

 فوس ةأره كغولب دع كنإف 6 ىرخأ ةربجو لإ تلوحت 5 رومألا نأ

 مهيلإ تلآ دق ةمدنلا ىنيدح ًاموق انايع دهاسفتس « كرمأ ىف ةريهلا كيرتعت

 .نإف ؤرغ الو ءايرغلاو ةنوذلا م ف دود# بادصأ حبصأ ىح رومآلا

 لاو>آلا ريستسو .. رمأ لك ىف لوآلا عجرملا مبصأ دق ىزوزلا لبس ابأ

 . "راه فرج افش ىلع منأف الإوستسي ملام لاوخملا اذه ىلع دوءسءناطاسلاعم

  نرأ اذه دارأ « هترضح ىف شاتنوتلا ناكو ناطاسلا» بيرق ىلع قتلا نيحو

 ةمدخلا ىف نإ : ناطلسلل لاقف نيبدومحللل ربدي امب سحأ امدعب ممصنلا ىدسي

 ةرضحلا فو «نورخخأ مهب قحايسو ةقثلاب نيريدجلا دبعلا ىريدح نم نيريثك

 اذإف ©« دومحخ ناطاسأ| ةمدخ ىف اوخاش نيذلا نيرمعملا نم رفث كلذك نألا

 نإف « مؤادعأ مبيف ىئشتي اليكل « ميكح رمأ كلذف هتمدخ ىف ناطلسلا ماقبأ

 أوضبق ىتح ةرضالا نم جرخي شاتنوتلا دكي مل نكلو . "”كلملا ةنيز خويشلا

 .ةوق ىف ةوطخلا هذه ىلع ناطلسلا مدقي لو . كارتيكنم هيخأ ىلع مث ّلع ىلع

 ,ىف عدادلا بولسألا اذمم ذذلتي ناك. ردغلاو ركملا مدختسا هنكلو ةحارصو

 .ه5ةه6# س (؟) .ماظاه9# لس )0١(



 مس ونال سس

 نأ ىف ناطلسلا نذأتسا كارتيكنم نأ ىقبيبلا ىورب . هلاجرو.هيبألاجر ةلماعم

 ىلع ةماو هم دخل ىو نأب رمأو هلأ س ىلإ ناطلسأا شوف ؛« هاخأ فيضتسإ

 ىريلو لالخالاب أدفصم هاخأ ىريأ َكارثيكنم جرخو . هيأ تدب 2 بيرق

 . لحأ فريال ثيح ىلإ أم اوراسو هولذف هرذخأ دقو هسفن

 نأو اهماظن راهئيس ميقلا نأو ريخلاب رشبتال ةيادبلا نأ شاتنوتلا كردأو

 ناطاسلا شيعي 5 شيعي ثيح مزراوخ ىلإ رفسلاب ردابي نأ ىف ريسملا
 : هيخأو بيرق ىلعب لح ىذلا ردغلا نم نمأم ىف نوكي كائهو هسفن دوعسم

 , نيذلا نكلو ميظع لجر ناطلسسلا نإ : لئاسرلا ناوبد سيئرل هيأرب رسأ دقو

 مهوب لمعيو مل مل عمسإ وهو ٠ ًاريزو هسفن مونم دحأو لك دعي هن اوطاحأ

 اذه مهسناسدب نومدريس ممإو ٠١ قحلا #رع هتودصيو لطابلا هل نون زي زف

 علت نأ بحي ىلا ةساي سلا حيضو# ىف رصن 1 طسوتو .٠ ”'”ديشملا حرصلا

 اهارجحي ىف رومأللا ريست نأ نوديريال م14 ل ناطلسلا هيلإ  عمتساو

 اذه نكلو « دوعي ىتح شاتنوتلا ىلإ ةلاسر ةباتكب رمأو ٠ مهتاباشوب ميلسلا

 , ىقبي قر يسيو هب ءاطل نعذي الق ردغلا نم دوءسم سفن هيلع توطنا ام كردي

 نأو دنجلان م ءاشي نمي هدب نأبو ؛ ةياد جر الأب ؛ دهعتبو مزراوخ ىف مآ

 ةسنلاب دحلا اذه دنع ىزوزلا سئاسد فق مو . هبجوي اميح لاتقلل رفني

 ءلفق ؛ شاتنوتلا لتقل ناطلسلا ءاضمإب ًاباتك قوجن هجو دقف شاتنوتلأل

 دمصلا دبع دمحأ هريزو نكلو شاتنوتلا لع لواطتو ًادورغ ق وجنم

 أوضق ىح هلاجر هب لكوو هنا صقإاب رمأ» لواطتلا اذه نم دصقلا ىلإ نطف

 ىدنميملا ؛ نيريذولا صرح الولو . ناطلسلا باتك رمأ حضتفاو . هيلع

 دعلا ىف نيلجر مظعأ امهو ؛ شاتنوتلا ريزو دمصلا ديعو دوءسم ربذو

 صلخأ هجورخ ةلودلا تدّةفاو ةلودلا ىلع شاتنوتلا جرخل « ىدوعسملا

 . اهدعب امو مك ص 000



 يسم 8 أ ميسم

 فزوزلا هادأ ىذلا حصنلا موس ناطلسلا ريزولا ىدنمنملا نيو ٠ امل لاجرلا ١

 راذتعالاب عرسأ ناطلسلا نكللو « جرحا نم هيلع بترثام ىدمو

 ريسلا ةسأيس نم طظعتي مد . قوجنل باتكلا مقو نيوس أرومخم ناك هنأي.

 . فزوزلا ءادو

 ًاشطعتم ناكهنإف لاجر نم ملظ امو ميق نم مطح امب عنقدق ىزوزلا نكي 1

 نيح ريزولا أذه وح دوعسم روعش ةصرف زوتلي وهو . دوم ربزو كنئسح مدل

 ىذلا ىدنميملا دوجو ةصرف وربتني وهو . هيلع دوم ناطلسلا بضغ ذب< نآك

 هيف قر ىذلا تقولا ىف دنا, ةعلق ف سب>و لزع مث دومحم اريزو ناك

 ىف وهو هللا دهاع دق هنأ ناع, ىدنميملا نكلو . ةرازولا بصنم ىلإ كنسح

 اثيش كنسح كولس نع ملعيال هنأو دحأ مد ةقارإف ببستي الأ ىلع هسبح

 تارفه رع وفعي هنأ ناعي هسفن ناطلسلاو . هلجأ نم روعي نأ قحتسي.:

 ىطمرق كنسح نأب لوقلا ىلإ ىنزوزلا أجليف . همد كنفس ديربال هنأو كنسح
 رثأتيو « هلجأ رم دونم ناطلسلاب هتلص عطق هنأو همجر بلط ةفيلخلا نأو

 كنسحل ثعبيو ؛ كنسح لبق ىزوزلا ةسايس ىضتريو ةسسدلأ هذهب دوءسم ٠

 سيئر لذبيو ريزولا لذبيو « ىبلصا اناطلس معبصت نيح » هلوقب هركذي

  .ركلو كنسح“ لتق نع ىنزوزلا ءانثإل عسولا ىفام لك لئاسرلا ناويد

 بلطيو ابيلإ دشيل تدعأ ىلا ةقنثلا لوح سانلا عمجتيو . ىودج الب“

 نيطخاس نيكاب سروحيصي مينكلو هومجري نأ سانلا نم قذوزلا

 ىزوزلا فاخضو «كنسح هجو ىف هب ىقلتل رجحت كاسمإلا ىلع دي ٌقرجب الو.

 نكلو كنسح مجرب ةقوسلا نم ةعاج ىلإ رعويف ةصرفلا هنم تلفت نأ

 ةقوسلانم ةراجحلاب اجر ريزولا لتقي نأ ىأي هياع فوقولاب فلكملا ىدنجلا

 ىف مبلمأ ةييخودبتو مهطخس دتشيو مبحارصو سانلا بيحن ولعيو .اقنش هلتقيف
 ىفم م لئاسرلا نآويد سئرو ريزولا فرعيو . دب دجلا ىدوعسملا ديعلا ,



 نيح كئسح مأ ثي دح سانلا ىف ريسيو «انزح امبيراطفإ نالوانتي الف حابصلا

 كامدحتمب ىدأو مظع لجر نم هلاي د: تلاقفهسأر تعطق دقر أهمبأ ةثج تأر

 سانلا نيب عيشيو « « ةرخآلا ملاعد وعسك كلم هحتميف ايندلا ملاع دومحك

 قوف ةقلعم ريبزلا نب هللا دبع اهدلو ةثج تأر نيح ركب ىبأ تنب ءامسأ لوق

 دوعسم كردأو .« ''”هداوج نع سرافلا اذه لنيل تقولا نآ امأ » : ةقئشملا

 هيلإ لقنت نويع « ناويدلا سيئرو ريزولا ريغ هل ناكو « ثدحام لك ةقيقح

 هيف قزوزأا ريثأت نم صلختي نأ عطتسي م هنكللو « هتلود ىف ىرجام لك

 . نييدومحلا نم هلغ ءافشإ ىف ؛ لجرلا اذه عاطأ فقوي نأ عطتسي مو

 مع لقتعاف « اهسفن ناطلسلا ةرسأ ةمادملا ةسايسلا هذه تلانو

 امه ةلودلا ةداق مظعأ نم نالجر لتقو . “”'ةعلقلا ىلإ قيسو ناطلسلا

 .ىزاغلاو قرابرأ

 قذوزلا ىأر عابتا ىه دوعسم مح نم ةرتفلا هذه زيمت ىثلا ةسماخلا ةئداحلاو

 ىتا ةريصقلا ةرتفلا نابإ تالصلاو ةعيبلا لاومأ نم سانلل سنمام داد راسا ىف

 رثكأ متي 1 رمأ لجأ نم لذي نأ فيحلا نم هنأ كلذو « دمح ناطلسلا اهنكح

 نيز دقو . دنجلا فائصأو بارعاأللاو كارثألا مرد فاأ فاأ نينامث نم

 مهتاندو ميعادخل نييدومحملا نإ : اولاقو ناطلسا رمآلا اذه هعابتأو ىفزوزلا

 دوعسم نم لوس وبأ بلطو . لاومألا هذه ناطلسلا درتسي نأ نوبغرال

 لسرت نأو تافورصم نم قفنأ ام مكاوق نيارخلا ىلع نيمئاقلا نم بلطي نأ

 دنجلا تابترم ليحن ى ءهسئر وه ىذلا « ضرعلا ناويد ىلإ م وقلا هذه
 ءءء كلام 1 00 2 ١
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 مسمسب 9” لا مسسمل

 كلذ ملي ىح مم م ةذم هنأ نؤلا __رلرم دزملا تاقفن فرصت الأ لل ءلاومألا

 لك در ىذا لئاسرلا ناوبد سيئر مراشو اذه لع ةدش ريزولا ضرتعأو

 ناطلسلا ةعمس تءاسو ةريثك ملاظم سانلا ىلععقوو . دمت ناطلسلا مايأ ذخأ ام

 ريزولا ىلع هتيل وسم ىقلي فرصتلا اذه نم هلجخل ناكو ء: وع 5 م هنكلو

 ةزغ لصأ نسحأ نأ دعبو . ءىرب رزوأا أذه نم ريزولاو . ضرأعلاو

 دانا ناك ىتلا ةرثفلا ىفو . انأوة رست مهبولق تاألتما ناطاسلا لايقتسا

 اميبو 2( دمع مايأ أ هوذخأ دق سائلا ن 1 اك ام عم أرهق مهاب رم نوضاقتي

 تت 8 هذه لام َّق هند اك 2( 5 ودسد ناك « ريكسلاو ريغصلا ىلع عفت م ااه

 0 ١ دملأ جراخ دي هلأ راسي

2) 

 ضعب ءامسأ تضرعو ؛ةعساولا هتكلم نوئش ربدي اذه دعب د وعسم ذخأو

 .مهتمدحأ رايتخا ضف رناطلسلا نكسلو ةريبكلا بصانملا لغشل نييدومحنا رابك

 دعبو . رغشك ناخ عم دبعلا مت 5 « رهنلا ءاروام ناخ ةلودلا ةلص تددحتو

 لع هرج امل ىزوزلا لبس ىنأ نم صلختلا بوجو ناطلسلا سفن ىف رق كلذ

 ىلإ قيسو هيلع ضبق مث هلاومأ ةرداصمب رمأف « تاليولا نم هيلعو ةلودلا

 ىذلا شاتنوتلا ءاضرتسا ْخ ديلا هرثأ فرصتلا اذهل ناكو . زيتهوك ةعلق

 طالبلا صلخت اذكهو . ربنلا ءاروام ناخ نيكحت ىلع ىلإ مظعنإ نأ ىثخ ناك

 ىلع عم هبرحىف شاتنوتلا كلذ دعب دبهتسيو .ءوسلا ر 9 نه ىدوعسملا

 نسمح دمحأ ةجاوملا هريزو دقفي نأ دوعسم ثباي الو . دوعسم رمأب نيكحت

 ةلئام مز راوخ ىف شاتنوتلا ريزو دمصلا دبع لوحأ ةيصخش تناكو . ىدنميم ا

 ردصت تناك ىلا لئاسرلاف « هسفن ناطاسلا دنعو طاليلا لاجر ناهذأ ىف

 .اهدعامو 8١# صا(91)



 سس مو ل

 ةلودلا ىف ىرحي امب ةماتلا ةياردلاو ةيسايسلا ةكنحلا لثمت ىتلاو شاتنوتلا مساب

 شاتنوتلا دبع هب زاتمأ ىذلا ميرقلا هاجم الا مث بواسالاو ريرحتلا ىف ةقدلاو

 اهيف لتق ىلا برخلا ىف اذه نم ناك ام مث « هريزو ىلإ هيف لضفلا عجري ىذلاو

 لعج اذه لك « فيسلاو ىأرلا نيب ًاقح عمجي لجر هنأ ىلع لدي ام شاتنوتلا

 ركف نيح تركذ ىلا ىرخأآلا ةعماللا ءامسأللا نيب زري دمصلا دبع مسأ

 « ىدوعسملا دهعلا اهزاتجا ىلا ةيصعلا ةرتفلا فو . ريزولا رايتخا ىف دوعسم

 دمصلا دبع رود ناك « ةلود ةماقإ ىف ريكفتلا ابيف ةقجالسلا أدب ىلا ةرتفلا هذه

 داديتسا ىغط دقف , عاطيال نم. ىأر ال هنأ ولو ؛ ديدسلا ىأرلا بحاص رود

 . هراذو ىأر دادس لع د وحسم

 نيب هدشأ ىلع فالخلاف . ةلودلا ءاجرأ ىف ةمئاق نآفلا تناك ةرثفلا هذه ىف

 ىدنميملا ةيصون لمعي نيكصحتل اني ناكو دنا ىف ىضاقلار نيكحتل اني دمحأ

 دوم ناطلسلا نآأل ىضاقلا ىلع ًادقاح ريزولا ناك دقف ؛ كانه ىلإ راس ذنم

 تغطو « ى دنمملا نأش نوم امم ةرازولاب هنترادجو هتءافكي ديشي ناك

 مل دالب ىلإ ورغلا ىف دئاقلا راسو . ةلودلا ةحاصم ىلع نياجرلا نيب ةموصخلا

 نع لالقتسالا ىلإ علب هنأ هنع عيشأ و . هلبق نم نيبلسملا نم دحأ ابحتفي

 * هتعزهو هب رح نم دب نكي مد : ةلودلا

 ريزولا نبأ رابجلادبعو شاننوتلا نب نوره نيب عاذنلا عقي مزراوخ فو

 لعفيال وهو «رابجلا دبع داعبإ لع هلاجرو نوره لمعيو « دمصلا دبع دمحأ

 كلذإو ًاضيأ هتلودبو د وعسع هردص قيضيامإ هدحو رابجلا ديعل هنم اهركاذه

 ريديو . ناسأرخ مودم حتفي و وره نم موعم ريسإنأ لع ةقج السلا عم قش هنإف

 مدعب لتشي رابجلا كيع نكلو « نوره لاتغي ىكل هدلو عم ةطيللا دمصلا كيع

 هعسأ عنمو دوعسم لع هجورخ نلعبف شاتنوتلا نب نأ دن مزراوخ ليف ليلقب



 ةلودلا دص موعم قفتيل ةقد السلا ليق نم ني وعم ليقتسإ 2 ةيطخلا نم

 ديدش نكي " هنأ نم مغرلابو امصخ نيكحت ىلع ناكرهنلا ءارو امفو

 نم دومع ناطاسلا هنكمي نأ لمأيناكدقف . قيدصب سلو مصخ هنأ الإ سارملا

 هبرأمهغلبي مل دوت نكلو «هل هئالو لباقم ىف ناتسكرت نم ءزج ىلعءاليتسالا

 ىف هنيميىهبلإ ةباتكلا فعرستو نيكحت ىلع ةين ىلإ تفتلي ملف دوعسم ءاجو
 اذإ امظع ايلقإ هئانبأ دحأ سنمي نأب هدعوو دمحم هيأ نود كلملاب راثتتسالا

 هنواعي )نيكحت ىلع نإف دوعسم نم ةلز هذه تناكو . هرخأ دضدب رح ىف هناعأ

 لمح هنإف اذه عمو لاتق نود شرعلا هؤاقتراو هيخأ لرع هل متو ءىثىف

 دعب ؛ ثبخ ىفو ارس بهذ هنإ مثهمزوف هلاتقا شاتنوتلا ثعبي نأ ىلع دوعسم

 .ةلئاط الاومأ مهنم بهتتاو نييناغصلا ىلع راغأو ءهاشم زراوخ شاتنوتلأ ةافو

 الواح دقو « بابشلانسىف اههوهيدلو ىلإ 5لمرمألوؤي نيكحت لعتومبو

 نع نارذتعي اثعبو ةنيه تسيل ناطلسلا دنج ةلتاقم نأ اكردأ امهنكلو درقلا

 ىلع نأو امهءاضرتسا ريخلا نم نأ دمصلا دبع دمحأ ريزولا كردأو ٠ امهتطخ

 ,ىهتاو . رخآ ءىف ةينلاو ءىش هالمعام نأو امبعم طاصتلا لبقي نأ ناطلسلا
 مع تنب بطخت نأو ديعس ريمالل كليإ تخأ بطخت نأ ىلعامبعم رمألا

 نيت رسالا نأب ؛ ناتسكرت ناخ ؛ناخ نالسرالل بتكي نأو كليإ ىلإ ناطلسلا
 نبنيكحت روبل رمآألا ل 1 نيحو.ةدحاو ةرسأ اتحبصأدق ةينيكحتلاو#يونرغلا

 دوعسم لواح اثيعو « ةقجالسلا لإ منا و دوعسم ىلع اذه جرخ كليإ

 . هيضرتسل ن أ

 ,ىعرو هردقب د وعسم ناكو ةبيط ناخ ردق عم ةلصلا تناك نأ. سكرت قو



 ملم 1//ولل سس

 ةطلسلا تناكو . نيباحتم انوكي ىلو هيدلو ىلإ ل ايف رمآألا نكلو « هتقادص

 أامبعفد ىذلا شاتنولأ نب نوره نيقب لص دب دقو . نالسرأ كيب رهاظلا ُْق

 ةيدولا تالصلا ةماقإ ىلإ ريزولا ىعسو . الغ امباكلو ذمرت لع ءاليتسالا ىلإ

 دودوأ ناش نالسرأ نسال تبطخو 2 دوعسأب ناخردق تكتب تيطخو 0 أهيعم

 بطخ دقناكدنإف ًاظيغمناكءنيكتحتا رغب « نان ردقل ىناثلا دولا نكلو . هنبا

 هيلط داعأت جاوزلا مامتإ نع ىضاغت اذه نكلو دومحم ناطاسلا تنب بنيز

 ةقابأ ىفو ثاريملا ىمأ ىف هيخأ لواطت ايك اش نالسرال بتك ىذلا دوعسمل

 ىرىذلا ورق «انيه نب تصنأ رغب نك مو: بليز بلطل اوءاج نيذلا ل سرلا در

 هصرحو دوعسم لع هدهد هلمك هةمجوتو كدت ميطتسي ىذلا وهو لرغط

 هلاجر نه ودب هد فوس هنأ لرْغط ىلإ بتكي نأ ىلع هانم ماقتنالا لع

 ًاظفححضفت الأب ناكشم رصنوبأ حصنو هتااسر تطبضو . ناطاسلا مجاه اذإ

 ديبأتلا نود لحب ىل ةلاسرلا طيض نكنلو .ناخ نالسرأ عم ةبيطلا تالصال

 . ةرسآلا هذه نم ةقجالسلا هيقل ىذلا

 ريزولا دمصلا دبع دحأ بهذ ةنتف تمأق نالتخو ناتسراخط قو

 . حجو اهدامخإل

 سئاسدلا عوضومىرلاو «نييناسارلا نوبحال امبلهأف لابجلاو ىرلا امأ

 ناطلسلا ىودهلا حصن دقو اهيلع ءاليتسالل رهأألا وكاكن با ربد دقو « نّئفلاو

 لبق دوعسم نمةفيلخلل بلط لوأ ناكو- نابفصإ ىلإ ديعس ريمأللا هجوتي نأ

 «وك اكنبالعطقت ىلا وك اك نبا ىلإ نابفصإ داعتل ةعافشلا وه شرعلا لي نأ

 يك اك نبا ناكو . ىرلا ىلإ ريمألا باهذ ةيلؤسم لمحتبال هنأ ررق هنكلو

 , ناكرتلا نم دنجب أريثك نيعتسي



 نمو نيب دوما نم ثنورو:ولاو دوعسم ناطلسلا براقأ نكي مد اذه

 أرطخ لقأ أونوكي ل ءالؤم لك« نيا وزعملا هلاجر نم دوعسم لع نودقح

 اتايثإ مهشويج ةعيلط ىف اوامعو ةقجالسلا ىلإ اومضنا دقو « هئادعأ نم

 . مهل ميصالخإل

 ه0

 ىف « ىرخاألا فئاوطلاب هتناعتساك « نامرتلاب دومحم ناطلسلا ناعتسأ

 ىف برات نائكرتلا ةقرف تناك ىمجعلا قارعللو دنهلل هتاوزغ فو . هشج

 ةرذ ةماقإلاب ناكرتال حمسي شاتنوتلا ناك مزراوخ ىفو . هشيج نمض ةوق

 اذه هيلعام لعفتو امسيثر لوح عمجتق ةيكرت لئابق نائكرتلاو . ةنسلا نم

 ١ روجالا مه مفدي نم شرج قف نوب را نوروجأم لد مد « سكئرلا

 سفئنلاب زازتعالاو لاتقلا ىف ةأ رجلاب ةقزيرملا دنجلا رثاس نع نوزاتمب مهكل و

 باسلاوبهنلا ىلإ نوليمي لحرلا ودبلاك مهو « ركنفلا ىفلالقتسالاو ءايربكلابو

 نم ىأر ا ؛ دومحم ناطلسلا رطضا . '' مهيلع ةرطيسلا ريسيلا نم سيلو

 دوعسم ناطلسلا نكلو . هوكناخاب نم فيسلا د مهب ىقلي نأ « مهنايفط

 لزق «؛ مويمدقم نم ةنالث مهسأ د ىلعو اومدقف « هدنج ددع ديزيل م ناعتسا

 بهنلا نم ىلوألا ممتريس ىلإ اولبقنا مث « مابملا ضعب اودأف شاتكوكو ةقوبو

 ضيق نأ ىلإ رمآلا لآو . ناسارخ مانغ ةوالح اوقاذ دق اوناكو ؛ بلسلاو

 اوفرصنيملو مهيعسب لابجلاو ىرلا ىحاون تعاضو شارف شانك ميظع دئاق ىلع

 ىف دوعسم ناطلسلا طالب لهأ فرع ةأخو . 2" فينع دهج دعب الإ اهع

 مهب نونيهتسي أوناك نيذلا لبإلا ةادح ةاعرلا ءالؤه نأ رعذو ةريحو ةشهد

 ىربجوتم ناوبد ةمدقم ١86 ص 13ج طتلا 51 (1)

 3 4ص يقوببلا قرف



 ةدحأو ةوق نونوكب !وحبصأ نييئاساسسلا مايأ برعلاب نونيهتسي سرفلان اك اك
 4 8 .٠ 8 3 نم 8 5 »ا,

 . "' دوأدو وغيبو كرخط مم ممتاز نم ةثالثل ةدايقلاب فرتعت

 ضبقلاب رمأ دف ؛ موقلا ءالؤه عم ةديشر ريغ ةسايس ناطاسلا عبنا دقو

 لهأ نم ًادحأ ىضرتل ةطخلا هذه نكت لو« ةنرغ ىلإ مبايحرتو ةاره ةكارت ىلع

 مهعمو لجر فالآ الث نم رثكأ ىلع ضبقي نأ اريسي نكي ملف « ىأرلا

 نايرتلا ةيقب ىلع رمآلا اذه ءافخإ اريسي نكي ملو . مهتعتمأو مهلافطأو مؤاسن

 هوككاخاب ناكرتو نوروثي فوس ىرلا نامكرتف ءاهدودح ىلعو ةلودلا ىف

 اوءاجو اورعذف مهل ريديام ناكرتلا فرع دقو ؛مماوخإل نورصتني فوس

 ىف ةلودلا لاجر راحو . أريثكض رآلا ىفاودسفأو ناسارخ ىلإ ىرلا نم

 هيأرب دبتسملاناطاسلا اذه نع ناكششم رصن وبأ ثدحتي و. فرصتلا اذه ةجيتن

 نايغط رمتساو . نوكي اذام دحأ ىرديال ىذلا ريصملا نعو ةيور ريغ نع

 رمألا غلبوء دوعسم اهئاطلس ريكفت بسح ؛ةيونرغلا ةلودلا مهتمواقو ةقجالسلا

 اضرب دالبلا نم ديرالا نويلطي ىروس ىلإ ةلاسر ةقجالسلا بتك نأ دح ىلإ

 اومدختسا مهنكلو: ابطورش ىلمت ةوق ةروجأملا ةعاملا تحبصأو ن اطاسلا نم

 ىأرلا اهدنسي ةوقب كاذنيح ةقجالسلا ةوق تلبوق ولو« مهيولسأ ىف ةقابللا

 ناكدقل . براحلا هذه ىف نيقيرفلا نيب ناتش نكلو مهلع ىضقل ميلسلا

 أوناكو نؤملا هذبب نوطيئري الو ةكرخلا نع ممؤم مهةوعنال افافخ ةقجالسلا

 نوروامشتي اوناك ةنالثلا ءالؤهو « ىأر مهل نوفلاخمال ةثالثلا مدا وقل نيعيطم

 برحلا ىلإ نورفني مدون نيفرثماوناكف نويونرغلاامأ . رمأن منوردصي املكف

 .ء أذ ص 6 قربج وثم ناويد ةماقم ©



 دمت 00[ سم

 ًاطابترا نيطبترم اوباكو .ةعرسب مهتاكرح قوعيامعوردلاو سبالملأ نم ميلعو

 ناطلسلا ىأرب برحلل نيريسم !وناكدقف مهتداق امأو «عانملا نم مهعمامب ًاديدش

 داديتسالا ناك امبإ رييدتو ةيور نع ردصت ناطلسلا ءارآ نكن م و مهل رابال

 ةرشعهعم ثعبو « برجل | خيشلا دياقلا «ىدختك ثعبب رح ىفف «ابيلع رطيسي

 ددعت رع مجنيام ناطاسلل اونيدي نأ ىأرلا لهأ لواح ًاثبعو « ةداقلا نم

 ءمظع رخآ دئاق دض سئاسدلا تاخدت ىرخأ ب رح ىفو « رارضأ نم ةداقلا

 نأ دئاقلا اذه لواحو: ةقجالسلا دض برح نش ىلع المح هولمح كل ءىثاس

 ىلع مدقي مل هنإف ارذح ناك وأ اددرتم ناك ءاوسو؛ ثيرتلا ىف ريخلا نأ نيب

 نمدناقلا اذه جنيملو: كلذب هرمأي هديطخب ناطاسلا هل بتك نأ دعبالإ برحلا

 فلع ىفرجاتي هنالل برحلا هدب ىف نواهّملاب هومهناف ناطلساالاجر نم نيماملا

 هنلغشي نهمأو تايكرألا ناسحلا عمووللا ىف ًاسمغنم شيعي هنأب هوءمتاوءشيجلا

 ىلع ناطلسلا لمح ىذلا قيفوتلاءوس نع الإ هلك اذه نكي مو « هبجاو ءادأنع

 اذه ىثابسو « ةلودلا ىف ايلعلا بصانملل ني دساحتم نييرفانتم الاجر راتخ نأ

 وه طالبلا لاجر هحر ناك ىذلاو دوعسم نم هيلع ابوضغم ناك ىذلا

 ىثابس هنومسي اوناكو هءاقل نوبهريو هسأب نوشخم ةقجالسلا ناك ىذلا

 دض ابهضاخ ىلا بورهلا ىفو « هسفنب دادتعالا ديدش دوعسم ناكو . رحاسلا

 هدنج سوفت ىف ةييهلا نم هل امل مبمزوم ناك هشيج سأر ىلع وهو ةقجالسلا

 مل دئاقلا ىف ةماسهلا ةزيملا هذه عم هنكلو « ربصلاو ةءاجشلا نم هيلع لبج املو

 فرسه: ةكردملا ف ودعلا ةميزهدعبناكف« هيلإ ريسي ادحاو افده فرعإ نكي

 سخرس ىف ةقجالسلا شج مره . ودعلا ةدوع ناكمإ ىف ركفينأ نود

 . شيجلا اذهل ءاركذ ةميزه تناكو ىناطلسلا شيجلا ىلع اوركو اوداع مبنكل و

 بري نأ ديرب ناكو ةقجالسلا لإ ةباتكلاب دمصلا كبع دحأ ريزولا ردابو



 سس لال سي

 .نرم هيلإ ىارثامو هيأر لويقل ناطلسلا دادعتا لغتسي نأو مهعم ةسايسلا

 « هوبلغ مهن مثد نراطلسلا شيج نم بعر ىف ةقجالسلا نأ نم هنويع

 كرتي مل ناطلسلا نكسلو « ةرثف لاتقلا ءىدبي نأ دمصلا دبع دمحأ عاطتساو

 . ةندابملا ىلإ ليمي نكي م و فرهتلا ةيرح هل

 لجس دقو « لئاسرلا ناويد سيئر ناكشم رصن وبأ تام تقولا اذه ىف

 نم هيلع ناك ام ىدم و هتافو ليبق ةرارملا نم هسفن ىف ناكام ىدم ىقبيبلا

 ىذوزلا لبس ابأ هناكم ناطلسلا ماقأو . دوعسم ةلودل مظملا لبقتسلل قاقلا

 داعو . زيتهوكح ةعلق ىف هلةتعاو هلاومأ نم هدرجو هلع دق ناك ىذلا

 تيوقو « مبنم ماقتنالاو نييدومحملا ةموصخ ىف فرطتلا هعم داعو قزوزاا

 ءاحصتلا ىأر رود هنأرب دادتعالاو داديتسالا ةركف ناطلسلا سفن ىف

 تلعو ناطلسلا شيج مزهو ناقنادند ةعقوم كلذ دعب ترجو . نيصلخلا

 ماقتلالا نع مهنيداحأ ترثكو دوعس« نوقلمتملا طاحأو . ةقجالسا ةلك

 اروقت دادزاو « ثدحام نأش نم نيوبتلا نعو ةينآلا ةيئاوملا صرفلا نعو

 ىو ؛ ليفي نأ بجي اب هنوحصتي نيذلاو قلاب هنوحراصي نيذلا نم

 ربكأ نم ثالث ىلع ؛هبفرع ىذلا ردغلاب « ضبقلاب رمأ بضغلا نم ةروس
 ةفشاك دئاقلا اذه ةباجإ تناكو . ةياد ىلعو ىدفتكيو ىثابض مه ةلودلا ةداق
 ةجاحلا ةديدش ةلودلا تناكىذلا تقولا ىف نييدومحنا نم ماقتنالا ةسايس نع

 هنكلو هتجسو هدي رجتب رداصلا ساللاب ةالابملا مدع ىدبي وهفء مهتاءافك ىلإ

 نمو ؛ىفزوزلا نم هرذ<و هراصتأ نم ةاشولا ءارو ىداهتي الأب ناطلسلا حصني

 . ةنزغ عيضي ال ى« ناسأر خ عيض ىذلا «ىروس

 نئارخ ىلع صرحلا لك ًاصيرح ميصأو ناطلسلا ىلع بعرلا ىلوتساو



 نأ همأو ةيلتخلا ةرح هتمع تلواحو . ددحلا ىلإ اب برهم نأ ديرب وبف « ةئز

 . كلذ دعب هتضراعم دحأ علعتس ملف أفينع ًادر امهدر هنكلو همزع نع هان

 لوقي ةاعم اذهل بنكيف ريزولل ناطلسلا نم ةلاسر ةباتك ةصرف قييبلا زهتنيو

 غلبي ىح نانعلا ىثي نلو عقي مل سمأ نم لهذ دق ناطلسلا اذه نإ : اهف

 قو وش ىف مرحلا نمدحأ قي مو ... اهب ثيلي ال هنأ وديبو .. روهال

 مبلكو مهم نم ةريح ىف اعيمج هو انه نيميقملا مشحلاو ءايلوآلا ىديأ ىف طقسأ

 .« قرخاألا فرصتلا اذه اعيرس كرادتيل ثوغلا ثوغلاف « ريزولا ىلع هلمأ قاعي

 دالبلا كرثل هجو الأ هل نيبيو هعور نم ءىدهب نراطلساا ريزولا بتكو

 « خلب نعاديعب مثدرطو ةقجالسلا در لع رداق شيجلا نآلل « دنم لا ىلإ باهذلاو

ناطلسلا نأ سائلا فرع ولا مف ءادعالا عمط دادزبو لور ةلودلا 5 ةيمه نآللو
 

 دامعالا زوجي ال مهسفنأ دونملا نآلو « دنهلا ىلإ نئارخلاو مرحلا عم را

 نويونزغلا نكي مو مثدالب ىلإ نئارا هذه لقن ةكحلا نم سلو مهبلع

 نايلغلاو نئارخلا هذبم ءارحصلا زايتجإ قةحلا رطخلا نم نآلو« مهيل] نينسح

 لازبال هنأب هانإ اركذم ناطلسلل هتل اسرريزولا متو ؛ ةقثلل الهأ اوسيل سارحلا

 . اهل عيملا فسأي ىلا ةطخلا هذه ةبقاع تارم 5 نأ دعب هأرب ادبتسم لمعي

 كانهو « ءارحصلا ربع نئارخلا عم ناطلسلا راسو ءاعفن دجي مل اذه نكلو

 نيكحتشو مهسأر ىلعو اوضقناذرشلا حّرصو نئازخلا هيوحت اهف نايلغلا عمط

 بتك ركذتو . ةلكيرام ةعلق ىف هب اوجزو ناطاسلا ىلع اوضبق مث نئارخلا ىلع

 ىرخأ ةياور فو «ددرت دعب كلملا لبقف هوكلف دمع هيخأب اوءاج مهنأ خيياتلا

 اذه ةيابم تناك اذكهو . دوعسم لتقب رمأ هنأو كلم ىذلا وه دمحأ هنبا نأ

 . قييبلا باتك هت ريس تقرغتسا ىذلا ناطلسلا
. : 06 1(.40060) 1 7 57 7 

 لوقي هدس رف مساقلا يأ نأ قا نايوئزؤغ تنطاس د باتك ىف ءأهج لوو

 )١( ص  ناتسنانفا خيرات نمجلا ؛ لبلخ داتسا 38١ ,
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 لوقيو . ةنرغ ُْق دوعسم هيبأ رق ةماقإب رمأ دودوم ناطلسأا نإ هت رأت ْق

 ميقا دقو مويلا ةلرغ قئءادح ند ةقيادح ف ريقلا أذه نإ لاقي هنإ لياخ داتسأ

 .سردني ال ىد رثألا اذه لع ةلففاملا؛بلاطي رهو؛ةبق هيلع اوداقأ

 اك

 ىل تحاتأ ىثلا ةبيطلا ةصرفلاب اهّونم اذه ىثيدح تخأ نأ ىقدعسيل هنإو

 يعاعلا نواعت ءتلأ اذه 4 تأأشن قدا ص اذ اتساللا ليمذو قيدص عم نواعتأ نأ

 1 هجولا اذه لع ةيبرعلا ىلإ قيببلا شرات باتك

 ىه 5 باتكلا ىف تدرو ىلا ةيرعلا ظافلألا كرت نأ اندمعت دقو اذه

 نيوانع انكرت كلذكو هيف تيتكحح ىذلا رصعلا ىف امنالولدم نع ريعت كل

 الخ دق باتكلا نأ معزن الو . ىسرافلا صنلا ىف ثءاج اكةيبرعلاب لوصفلا

 ء ةحصلا ىلإ برقأ دلعجن ىكل اندبج انلذب انأب دبشن انكلو ء ءاطخألا نم

 اذه مويلا مدقن نأ انبسحو « انتاف ام كرادت اندعب ن 1 حاتي نأ وجر انإو

 ؛ ناربطو ةرهاقلا ىعماج نيب دومحم ا نواعتلاب ادهاش « ةيبرعلا ةبتكسلل رفسلا

 ةباعر ؛اهاعرن نأ بجي تالص نم ةيسرافلاو وة نيتفاقثلا نيبام ىلع ادهاش

 . ميظعلا ىالسإلا ثارثل
 بالا يحب

 ١م ىلوآلا ىدامج
 4١م0 ريمسإد





 منا
 هسفنب هدهاش ام؛ بتاكلا « قيبلا لضفلا وبأ » خيراتلا اذه بحاص ىوري)

 ناطارسلا دبع ىلوو ربك آلا لجنلا ؛ دوعسم ريمأللا نإ : لوقيف ثداولا نم

 اهنيح ؛ كلملا ةصاع نع اديعب ناك « هنعهشا ىضر نيكتكس نب ىزاغلا دومح

 كاذ ذإ ناكدسقف ؛ ةنرثب اهقلاخل ةبيطلا هحور لسأو ناطلسلا هدلاو ىفوت

 لاجر رابكو ؛ كلملا ءانمأ قفتاف «دادغبو نادم# ىلإ ليحرلا ديرب « نابقص] ىف

 دضع « ىئقوتملا ناطاسلا ىخأو « بيرق ىلع ريمألا باجحلا ريبك لاثمأ ةلودلا

 «رالاسه ابسسلا ناكو نيكتكبس نيدلا رصان نفسوي بوقعي ىنأ ريمآلا « ةلودلا

 رهن ىبأ لئاسرلا ناويد بحاصو « كنسح روبشملا نسح ريمآلا ريزولاو

 ىارسلا نايلغ رالاسو؛ ريثك مساقلا ىبأ ضرعلا ناويد بحاصو « ناكشم

 ىأر ؛ ىفوتملا ناطلسلا ءابرقأ 3 اهو ؛ هياد ىلعو ءزانإ مجنلا ىنأو « ىدغتكإ

 ةصرفلا اورهتني نأ ىف ريخلا نأ ءاربكلاو ءامظعلا نم ىرخأ ةعامجو ءالؤه

 ناكو ' رغصألا دوم ناطاسلا لحب ء دمت دمحأ ابأ ريمأللا وعدي نأو « ةحناسلا

 هدلاو شرع ىلع هوساب نأو « ةمساعلا نم ةبرقم لع '”ناجزوج ةدلب ىف يقي

 بيرق ىلع ريمآلا « ةلودلا ءانمأ مظعأ ؛ باجحلا ريبك ىلوتي نأ ىلع ؛ ميظعلا

 . هتمدخ ىف كلما نوئش ريبدت

 بيتك ريشو هدلاو ةافو 5 3 نابفصأب ( دوعسم ريمألا ىلإ ىهتنأ ألف

 ىلإ اهنمو « ىرلا ىلإ نارفصإ نم راسف « ةنزغ ىلإ دادغب نع دوعسم لوحت هيخأ

 , ممم ءدأو ةرمإ تحن دوم ناطلسلا مابآ تناك« ناسارحل ةيالو نم ()



 مسا # ع

 بو.صتساف « ةداقلاو ءانمآللا عامسأ ىلإ كلذ ءابنأ تلصوو» ةأره ىلإ مث « روباس

 ىلع ؛ "”دابانبكتب زيتهوكةعاقب دم ريمألا لاقتعاب ىأرلا ءامظعلاو ىلع ريمآلا

 ركب ىلأو ؛ كار ثيكتم ؛ باجحلا ريبكى أ عم اياتكدو سم ريمأللا ىلإ اولسري نأ

 هنأ ىرج اع راذتعالا نمضتي « قفوتملا ناطاسال أ دن ناك ىذلا « ىريصحلا

 . ( ””ةلودلا حلاصل ناك

 ؟ ةيدومجملا ةلودلا ناكرأ لسرأ ىذلا ب انكلا نه

 ةأربم دوعسم ريمألا ىلإ دأب انيك نم

 ىنغلاو ةمظعلا ىف « معنلا ىلو مظعأللا ناطاسلا ايندلا كلم ةايح هللا لاطأ »

 دبعلا ةعامج نلعي . ةرخآلاو ايندلا ىف معنلاو ىنامآلا غولبو رصنلاو كلللاو

 ركسعلا لاوحأ نع ؛لاوش نم تاخ مايأ ةثالثل نينثإلا موي ىف داب انيك نم

 ىلاعلا ناطاسلا رمأ لصي نيح اذه دعب مهنأو ءانه مبتم مويلاوه ىذلا روصنملا

 دقو اذه . هءاول رصنو هءاقب هللا لاطأ ملاعلا كلم ناطلسلا ةمدخ نودصقي

 لوحتو عناوملاو قئاوعلا لاوزب « ةعاطلا ىلع بولقلا تعمتجاو تاينلا تصاخ

 هلوسر ىلع ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دملاو «قئاللاوحنلا لع اناقتسا و رومألا

 هبغتني 5ك ال « هناحبس ءاشي 5 ىرجب هنإف ىلاعت هللا ءاضق امأ . نيعمجأ هلآو دم

 قيام لكف رمألا هل هل «رادقألا رود هتئيشمب ذإ ىلاعت هيلإ هاكرمألاو ؛ ناسنإلا

 نيع وهو ؛ هنأش ؛* لج هنع ردصي هلكو « ةردقو ةداعس وأ ةحنمو ةنحم نم هب

 . ناتسانفأ ىف ةيلالا راهدتق عصومي تءاك ةئيدم (1)

 ريغ ىبف . مسا ىف فالتخا لحم نيسوق بيد ضايف  ىنغ ابعصو ىثلا « ةمدهلا هده (؟)

 ةءاورلا ىف ثوافن مم تركذ رخآلا ضعبلافو « ىلروم ةخن ىف لاملا وه 5 «ابضمب فةدوجوم

 تسيل ةمدعملا هده نأ شايف ..ىغ ححرب« ًاضبأ بولسالا ةيحان نمو « ةيحاتلا هذه نم
 ةمدقم نارشاتلا رثآ دقو باتكلا بلاطه اوهضوب ىك خا.دلا اهداز ةمدقم ىح لب « نسرلا لمعنم

 0 ةرابع عضوأ اهمنأل ةيعلا هنو
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 نمو « كاذ ىلإ اذه نم ىلاعت هرمأب كلملا لقتني كلذكو ؛ باوصلاو لدعلا

 . نيثراولا ريخ وهو ءابيلد نمو ضراآلا ثرب ىتح ءاذه ىلإ كاذ

 ناطلسلا ةحود نم عرف هنإف « هتمالس هللا مادأ  دمحأ وبأ ريمألا امأ

 م كرتتلابردجأ وه ةكرابلا ةحودلا كلت نم عرف لكو ؛ هناهرهللا رانأ « لحارلا

 كلت دارفأ دحأ قح ىف مدخلا دحأ ضاخ نإف ؛ ارم دك آو ىدجأ ماد أعع هب

 قيرعلا لصاللا كلذ نم هلوقب لاني كش الو هنإف « قيلي ال ام ةميظعلا ةرسألا

 هئزغ كلم ةكيرأ ىلع نمزلا نم ةدم عبرتي نأ لزآلا محب ''”هل ردق دقو «اضيأ

 نم نكي ملف ؛ امهيلع هللا ةمحر « لبق نم هدجو هيبأ ناكم ؛ دنهلاو ناسارخو

 نأ نم دبنكي موه تقولا كلذل امزال اذه ناكو ء شرعلا كلذ نيزف . دب كلذ

 رأي نأ نم صانم ةمن نكي ملو « كولملا رئاسكب اب لكىف رمأيو كلملا سراب
 في رش نم عيمللا هعاطأف ؛ ةعاطلا طورشل ةاعارم ؛ كاذ ذإ ارضاح ناك ن مهرمأب

 ةحودلا نم ربك ألا عرفلا سانلا هللا بهوو « همايأ تضقتا ادإ ىّتح ؛ ريقحو

 ةفيلخ قح رتتعملاو ةقيقحلا ىلع دبعلا ىلو « .هلظ ةلودلا ىلع دمأو « ىمظعلا

 « هتعاط ىف نولخديو ؛ قحلا ىلإ مويلا نوعراسي مهنإف ٠ مالسلا هيلع قطصملا

 ءامسأب ةليذملا ةقيثولا هذه ريرحت تقو نم « هتمدخ ىلع مايقلاب مهسفنأ نومزايو

 . اعيمج ديبعلا

 ريمأللا لاقتعاب ردوب دق « فيرشلا طخلا, ررحملا ىلاعلا رمأللل الاثتماو اذه
 ؛ هقدارس ىف دمح ريمألاو ىرج الادج نأ « ركذيامو ' زيته وك ةعلقب لري

 نم ديعب ىدم ىلإ قدارسلا برق رم مثداتعو مهتحاسأب نوفطصم دنجلاو
 ىلإ هلهأ عم هتداعإ بلط نأ لدجلا اذه ىلع ريمألا در ناكو ؛ ءارحصلا

 لقتعي نأ لع |ريخأ ىأرلارقتساو ؛ ةيلعلا ةرضحلا ىلإ دفوي نأ وأ « ناجزوج

 .دمم ريمألا (1)



 فكس خي سس

 ىعبني اب ىناطا كلا رمآلا ردصي_ نأ ىلإ « هعايتأو هئامدنو هتصاخ عم ةعلقلاب

 (” ليلة ناتسراش ىف ةعاقلا ةسارعح نيكتكب بجاحلا موقي نأر رقت ا ٠ هنأش ىف
 ديبعلا رفس ءانثأ هابقع دمحت ال ام ثدح اليك« ةلايخلا نم ةئامسمخو هناسرف عم

 ؛ ىريصحلا ركب وبأ نادبعلا ريتخا دقو . انه نع مهييغتو ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإ
 . ثدححأم احرشيو ةرضحلا ىدل لوثملاب افرشتيل نايعالا نيب نم كار ثيكتمو

 وفعي نأ ٠ هناطاس هللا مادأ « مظعألا ناطاسلا معنلا ىلو نم وجرملاو
 مهنإف ٠ لاو>ألا نيكستل لمعب اوماق دق اوناكذإ مهنإف ؛ هديبع نم فلس امع

 رماألاب قحأ وه نم ربظ دقو نآلاو ؛ لحارلا ناطلسلا دهعل ةياعر اذه اولعف
 ,طورشو ةيدوبعلا مهيلع هبجوت امب عيمجا ماق دقف ' هرمأ ميخلب دقو « ىلوأو
 . ةعاطلا

 ءازإ رومأ نم هب ميقا بجي ام اوفرعيل ؛ باوجلا نولجعتسي مهنإو اذه

 ىغبذي امي اوموقي ىثح ؛ ىرخاللا نوئشلل ةيسنلاب كلذكو ؛ ريحأ ىبأ ريمألا

 نيعرسم ةنرغ ىلإ رئاشبلاب ناسرفلا نم لسرلا دفوأ دقو « رماوألا بسح
 رئاسو نئمطتو ةدلاولا ةكلملا ةديسلا دعستلو « متامب الع ساسنلا اوطيحيل
 ىلإ ىرخأ دوفو بهذت نأ ررقت 5 « ةاره ىلإرصنا|تايار لوصوب ؛ ةصاخلا
 ؛ ,احناللا كا:ىرومألا ميقتست يح ؛ ىرشلا هذبم م وقلا مالعإل ,دئهلاو دنسلا

 « . هنأش لج ىلاعت هلا نذإب

 نم ةثاالث لس رأو «ةمهملاهذبم مايقلل ””'كارتيكنمو ىريصحلا ركب وبأبهذو
 ةمدلبا موي ىف ةبطخلا تيلتو « اضيأ ةئرغ ىلإ زارطلا اذه نم نيعرسملا ةلايخلا

 ةنيدلا لخلاد ىمع ناتسراشو « لبب « ليتد « ليتد : دينك فالتملا ةلكتلا هذه ىف (1)
 . اهراوسا لخاد أ

 بب رق ىلع وهنأ وع كارتبكمو اريثك ركديسو دو ناطللا مدن ىريعملا ركب وبأ (9)
 هعمل يأس 8 تاجملا رعاك



 سس لا ديس

 بيطخلا ةعرلا دجسم ىلإ ابمون رضحو « دوعسم _رراطللا مدي ) دابانيكتب

 اورتن مظع لفح مقأو . نايعألاو هوجولا عيمجو « باجحلا ريبكو ؛ قاطلسلا

 ىلتتل تسب لهأ اوغلبأ 5 « ريئاندلاو مماردلا نم ةلئاط الا ومأ سانلا ىلع هيف

 بجاحلا ناكو . هجوريخ ىلع مالاب تسب لهأ ضبنو : كلانه دوعسمل ةبطخلا

 بايرأ نم نايعالا ةعامج ىف « موي لك بكري « بيرقلا نالسرأ ليإ نب ىلع
 « ه ةريبظلا ىد مهل ورخ نيطتم نولظي ثيح « ةدلبلا رهاظ ىلإ « مقلاو فيسلا

 عوقوي ريخ ءاج اذإو « مهني ايف هولقانت ديدج ربخ مهاتأ نإف «نوثدحتي مو
 . ةدهاشملاو لاخلا فورا هيضتقت 5 لئاسرلاو لسرلاب هوكرادت ام ةرج ىف للخ

 . مهمايخ ىلإ كلذ دعب نودوعيو

 ىلع ةروصقم تناك هتالباقم نأ الإ دمت ريمألا ةحارل نوعسي اوناكو
 هيلإ نولمحي هبارش رومأ ىلع نومئاقلاو نويرطملاو هولاّْوق ناك اك« هئامدن ةصاخ
 ريمآللا نأ لالا نمحرلا دبع ىفربخأ دقو . نيحايرلاو ةبكافلاو بارشلا عاونأ

 دعب فارصتالاب هتصاخل نذأي ناكو « "هو ةريح ىف مايأ ةعضب نابإ ناك دمج
 نال..رأ دم-أ هبطاخ ثلاثلا مويلا فو . ( بارشلا ساجم دقعي الف ) لكألا

 نم ىودج الو « هل درم ال هللا ءاضق نإ « انالوم ةاسيح هللا لاطأ » : الما

 باغتت نأ تحن «ديبعلا نحن ءانإو « برطلاو بارشلا ىلإ ريمآللا دعيلف ' نزحلا

 هنع هللا ىضر ريمآلا كرتف . « هللا ذايعلاو « ةلع هثروتف «انالوم ىلع ءادوسلا

 مدلملا نم ايش ىنم عمسي ذخأو ؛ برطلا نع ضارعإلا نم هيلع ناك ام اهدعب
 ىلع لظو « حرملا نم هيلع ناك ام ىلإ موي لك اديور عزني ذخأو « تاكتلاو
 : بارشلا ىلإ دوعي دمح ريمألا ذخأ «ةأره رطش شبجلا راس اذإ ىتح لاونملا اذه

 ىف ناغاستسي اسنإ برطلاو بارشلا نإف ء لقنلا لوانت عمو فلك: ىف نكلو

 ءاستحا نينوزهلا ىلع بحي هنأ نم لاقي ام امأ « ءانهلا تاعاسو ةحارلا تاقوأ

 مغلا لاقي هنأ ولو « بارشلاف , ضم أطخ هنإف « مغلا ةدث ففخت تح رخلا



 ت8

 < باصي هنإف « مانورخلا ىستحا اذإ نيزحلانأ الإ ءلاملا ىفمحلا ةأطو ففخضيو

 . مايأ ةعضب لاحلا اذه ىلع لظيو « هتظقي دعب ركنم رامخ

 عيمج نأ نوركذي ' ةنزغ ىلإ رئاشبلاب اودفوأ دق اوناكنيذلا ناسرفلا داعو ..

 لوصو روف« حارفألا أوماقأ دق ءمهمابشو مهخويش ؛ مبعيضوو مبفيرش « ابلهأ

 روهألا رارقت.ساب اجابتبا تاقدصلا اوعزوو حتابذلا اورحنف « مهيلإ ةراسلا ءابنألا

 رئاس ىلإ لئاسرلا بتكت نأب '""لاوتوكلا ىلع ونأ ىصوأ 5« لاوحاألا قاسناو

 دعب ىرشبلا نم روص خسنت نأب رمأ هنأ هتلاسر ىف ركذو «ءابنألا هذه تامجلا

 خلبو ةئرغ ىحاون رئاسو دنبلاو دنسلا ىلإ اهلاسرإل . دارانيكن نم اوصو

 رومآلا بتتستو « ةقيقحلا دالبلا هذه لهأ نيبتسيل ناجزوجو ناتسراخخطو
 ءابطخلاو ءابقفلاو نايعألا نأ نوركذي نودفوملا لسرلا داع كلذكو ؛ ايف

 نيفسآ اوماقأو ؛ لاو>ألا كلت ببسب سانلا اولزتعا دق اوناكن يذلا ةاضقلاو

 نيحرف ةنرغ ىلإ اوداعو دابانيكت نم ان وصوىدل اورشتسا دق « قمرج طابر ىف

 «لاوتوكلا ةلاسر مبميلستو ةئزغ مبغولب نيح مهنأ اضيأ اوركذو « نيرورسم

 « رمأألل انالعإ « ةعلقلا ىلع لاحلا ىف قاوبآلا خفنت نأو لوبطلا قدت نأ رمأ

 ناطاسلا ةدلاو :كلملا ةديسلا نإ اولاق مهنأ < « ناكم لكى رئاشبلا عاذت نأو

 سابعلا ىأ رصق ىلإ اعيمج نيهذو« '"' رئارحلا عم رصقلا نم تان دوعسم

 , دومح ناطلسلا هيبأ دبع ىف دوعسم ريمألل اماقم ناك ىذلا « ىنييارفسإلا

 نونغملا ءاجو ؛ىناهتلا عفرل «ةماعلاو نايعألاو ءابقفلا ةفاكك انه ىلإ راس كلذكو

 “ اوذخأو. ةرضحلا ىلإ اجاوفأ (ىهالملا ىح) دابآ ىداش نم قيسوملا لهأو

 فلأ نيسمخ نم راكأ ىلع مويلا كلذ ىف انلصح دقو ؛ ( لسرلا )انب نورودي

 رطخي مل ادوهشم امو ناكو «سبالملا عاونأ نم ريثكو ؛ ةضفلاو بهذلا نم مرد

 < ةملقأا ىدنبلاب توك: ناهربلافو ةعلقلا بحاص قعمب لاوثوكلا هب ةيشاح ق ءاح قلد

 .ء وه 6 هاثلمعتساو
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 ا

 ةءوجأب اندعو احابص ةنزغ انغلب دق انكو اذه . نيهلا كلذ يح دحأ لابي هلثم

 ارورس ءابنالا كلتب بيرق ىلع باجحلا ريبك رسو . ليللا فصتنم دعب لئاسرلا

 عم اباسرأو ٠ لاوحألا كلت اهيف حرش ةلاسر دوءسم ناطلسلا ىلإ بتكو ءاغلا

 ناطلسلا در لصوو . هلبق نم نيسراف عم « ةئزغ نم لئاسرلا نم هيلإ لصو ام

 ىرت امهدحأ « هناسرف نم نينا عم لاوش فصتنم « تبسلا موي ىف دوعسم

 مايأ ةعبرأ امهتاحر تقرغتسا دقو . لويخ ةعبرأ امبعم ناكو ىبرع رخآلاو

 هيلإ ابلمح ىلا ةلاسرلا ىلع اباوج دوعسم ناطاسلا ةلاسر تناكو ءموي فصنو

 ”اع أرق نأ امو .زيتهوكةعلقب دمح ريمألا لاقتعا أبن ايف ءاج لاو ناسرفلا

 «نايعالاو هوجولا بلط ىف لسرأو ؛ ةنيدملا رهاظ ىلإ جرخو بكر تح لئاسرلا
 طخ درلا اذه ناكو ؛ لل | ىلعةلاسرلا بتاكلا ديعس وبأ التو . اروف اورضخل

 ريثك ىلع ىوطني وهو ؛ دوعسم ريمآلا لئاسر نا ويد بحاص رهاط بتاكلا
 نادزبو «نايعالاو شيجلاو ةداقلا لإ فطلتلاو ردقتلا تارابعو فطعلا نم

 ريك ىلإ دوعسم ريمألا طخت رطسأ ةعضبب اليذم ناكهنأ 5« في رشلا عيقوتلاب

 ديلا قوفي امم هفطاليو بجاحلا لضافلا خلاب اف هيطاخم ؛« بيرق ىلع باجحلا

 ناطلسلا مساب ديعس وبأ هوفث املو . دبلا دنلا ةلماجم « تارابعلا نم فصولاو

 تبننأ ىح ةوالتلا ىف رمتساو « هيناث اوبكر مث الالجإ عينلا لجرت « دوعسم

 لبق مث « اهف ءاجام ىلإ عمتستل اجاوفأ كلذ دعب شويجلا تءاجو ؛ ةلاسرلا

 . اوفرصصناو ضرألا عبمجلا

 م هجوي نأ ىغبني ايلع نأ ىلإ ةلاسرلا كلت ىف ريشي ىناطلسلا رمأللا ناكو

 هعمو هسفنب ريسي مث ؛ اخلاص هأري امسح اجوف اجوف شويجلاو مشحلاو ىلاوملا

 نأ اك « ةرضحلا ىلإ ةملاس لاملا نيارخو ''”لاتقلا تادعمو ةليفلاو دنهلا شويج

 تاودأو ةحاسألا هيف مصو» ناكم هءاخ دارز : بي هيشاح يف ءاح دقو ةءاخدارز )١(
 - . 0 ١

 , برملا



 ا

 ةماحلا بحاص هنأو , دالبلا نوئش عيمج ىلع مايملاب فلكيس هنأ م نأ هيلع
 ريبك لافف . ىرخأ دي هدي قوف سل نأو ءاياعلا ىه هدي نأو ؛ رمأ لك ىف
 ىل نإف «نايعألا لزني نأو « ةدوعلاب دنجلا او رمأا نأ ىغبني ءابقنلل باجحلا
 مهدافيإ ادغ ريدنو ءاهذافنإ بحي ةماه الابعأ نايعالاو نيمدقملا عم موبلا
 فئتاوط نم ةفئاط لك بيقن هيلإ راسف . ناطاسلا رمأ بسح اجاوفأ اجاوفأ
 احصتسم لع باجحلا ريبك داع ةمب نمو . دنجلا لزنو هلك ش جلا عجرو .شجلا

 جرخأو « ةيحان ىف مهب عمنجاو « كرثلاو برعلا ةداق نم ءاظعلاو رباكألا ةلمج
 ىلإ اهاطعأو . لبق نم اب اودلع دق اونوكي مل « دوعسم ناطلسلا طخب ةلاسر لع
 : هطخم اههف ءاج دقو « مهبلع اهأر قيل كيعس بتاكلا

 ليلجلا ريماللا اناخأ اوعدتساف ؛ ىضاملا ناطلسلا اسبأ دقف انيلع ردق دقل »
 اننكو ءذعتقو لالا حالص هدحو كلذ ىف ناك ذإ ؛ كلملا ريرس ديل دمحأ انأ

 :دادغيو نادمه وحن هاجتالا ىف انذخأف دعبلا لكةديعب دالب تف انل مث دق كاذنيح
 لوسرلا عااكابخأ اناسرأ دقو ؛ ريطخ نأش ةملايدلا ءارمأل ن 5 0 ثيح
 لعو انيلإ ىغص أ اناهأ نأ ولو« حئاصنلاو ىناهتلاو ىزاعتلا نمضتب 3" ىولعلا

 هيلع انلخم املو انتفياخ راصل ؛ كاذ ذإ هنم انبلط امانيلإ لسرأو ءاهف ءاجامب
 ءايظعلا نم ىأرلا باحصأ انوعد انكلو ؛ هوفص ردكي ام ثدح املو ؛ ءىثب

 ؛ ىخأ وانأ انيئاول تحت , كلذب مالسالإ دالب رقتستف « دادغب ىلإ مهب ريسنل ةداقلاو
 ٠ نآلاو ؛ ردقتلا ريغي ريدتلا نأ نظو ؛ داشرلا قيرط نيبتي مل خآلا نكلو
 الف ء هتصاخ عم امعنم زينهوك ةعلق ىف ميقب خالاو ,دحلا اذه رمآلا غلب دقو

 هراض-إ راعلا نمو ؛ لاح ةيأب ناجزوج ىلإ هلاسرإ ناكمإ ةنكملا نم ىزن
 ؛ ةأره ىلإ لصي نيح لاحلا كلت ىلع هارن نأ عيطتسن ال انإف لقتعم وهو كمعم
 وه امركم ازيزع هتصاخ عم ةعلقلاب هماقم ىف لظي نأ « ان انيأر ىف هب لوألاو
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 كك

 بجاحلاو اذه . ه:صاخ نم دحأ لفنع نأب نذأت ال انإف ؛ هتمدخ ىف نم لكو

 هيلإ انضوف دفو « ةعاقلا لوح هلاجر مم ةماقإلا نم هب فلك امب ريدج نيكتكب

 نم لانيسو « هللق نء ةفياخ اف نيعيل تسب ةنيدم ةئحشو دابانيكت ةيالو

 ةأره نم لفتناسو « هتمبم ىف داهتجالاو صالخإلا نم ىدب, ام ردقب انتالص

 ؛زورننلا ءاضقنا دعب ؛ ةنرغ ىلإ ام ريسن 9 ؛ ءاتشلا لصف ىنذتفت ثيح خاب ىلإ

 مزل ام اذه ؛ هنم انيلع زعأ وه نم انيدإ سياف « ىغبني ام انبخأ رمأ ىف ىضفم

 . « ىلاعت هنوعب هنأ

 ىدبأ دقل : ناطاسلا باطن صن ىلإ اوعمتسا نأ دعب ؛ عسيمجا لاقف

 ديزي نآلا وهو ؛ لوسرلا ثعب نيح فاصنإلاو لدعلا ةراغ هيأ وحن ناطلسلا

 باتكلا اذه نونعت منك اذإ لاقف . كلذ ىف بجاحلا ىرب اذاث . هفاصنإ نم

 ىلع ءانب وه ثح هماقم ىف قبدس هنأ فرعيل ءد# ريمألا ىلإ هلاسرإ ىغينيف

 ٠١ انيفعأ دق اهيمج اننأو « هن وئشةياعر ىلع موقي نم رضحدقو ؛ ىناطاسلارمألا

 دم ريمآلا فرعي ى باتكلا لاسرإ نم دبال اولاقف . هرمأب لاختشالا نم

 نيمعباجحلا ريك مخ امو . نيكتكب بجاحلل هأرب امع برعي و .فقوملا ةققح

 رفظمو هيقفلا هببن راتخأف ؛هرايتشا رمأ هيلإ اوذوف ةمهملا هذه ءادأب اريدج هنورب

 ايدسأو هيلع اهآرقأف دع ريمألا ىلإ هلاسرلا هذمب ايهذإ » : ال لاقو احلا

 اذأبو هلك ر يخ هيف ناطاسلا ىأر نأ هل انيب و هرطاخ ابيط مث < ممصتلا ضعب هبلإ

 هترضح ىلإ لصن امئيح « هياع هفطلو ناطلسلا فطع نم دي زاس ديبعلا ني

 نيكتك, بجاحلا نأو « ةليلفلا مايالا هذه ىف ماقملا نورداغبس مولا نأو « ةيلاعلا

 ىنح كلذو . كردق ق> كردقي بي رأ ىذ لجر وهو« كنوئش هدحو ىلوتيس

 . ىرب امب ريمالا هثدحب

 نذأيل امهت بم رمأ هاغلبأو نيكتكب بجاحلا ىلإ ؛ نالوسرلا نا ذه بهذف

 نيكتكب دفوأف «هنذإ ريثب ءدحالل ًاروسيم كلذ نكي ملذإ «ةعاقلا لوخدب امل



 ءاساإ] و اس

 ةيحلا مسأرم اودأو ؛دمح ريمألا اولباقو» ةعلقلا عيبا لخدو ؛امبعم هادختك

 « هترضح ىلإ شيجلا هجوتب ىتمو ىتخأ راخأ ام»: الئاق ريمألا مطأسف

 هترضح ىلإ هلك شيجلا ريسيسو « ريخ ابلك ناطاسلا انالوم رابخأ نإ : اوباجأف

 نن امأو ؛ باجحلا ريبك شيجلا ربأ ف لحريسو ؛ ةدودعملا مايألا هذه ىف

 هبجو معقتماف ؛ اهأر قف هيلإ اهامدق مث ؛ ةلاسرلا هذه. « ديبعلا نحن « انج دقف

 وهو ؛ كقح ىعرب ناطلسلا كاخأ نإ ريمآلا ةايح هللا لاطأ « هيبن لاقف . اليلق
 ىف ضافأو . لجو رع هللا ءاضقي ضراو سأت الف «فطعلا لك كيلع فطعب

 مقاو ردقملا نأ ريمألا فرعي نأ كلذ نم دصقلا ناكو « بابلا اذه ىف ثيدحلا
 مهاد ناك ردقملا نإ » ليق دقف . برطلاو وبللاب اعتمتم لظي نأو « ةلاحمال

 ١١ . ىئايسنت ال : لاقو امهملإ ريمألا نسحأف « لضف

 .دم ريمآألا رمأ نم ناك ام ىلع باجل ريبك ىلع اصقو نالوسرلا داع مث

 ؛ باجحلا ريبك رهآأل ةباجتسا“ ةأره ىلإ ليحرلل ادادعتسا موقلا قرفن' مث نمو
 لماعل زعوأو ش2 مهفئاظوو دمحم ريمألا لامع تابثرم تاباسح ةيفصتب رمأ هنأ اك

 هباسو نيكبك,ب بجاحلا ىعدتسا 5« بارطضا ثدحنال كل طاتحي ىداب انيكت
 مث نيكتكب بجالا فثوف « دابانيكت ةيالووتس ةنيدمةنت هتيلوت "” دوشنم

 فارصنالاب باجحلاريبك هل نذأو « ضرألا لّبقو ؛ ةرضحلا رطش هبجو و

 لوح كعم نيذلا دنجلاةيقبب ثعباو « كناسرفب ظفتحا »هل لاقو ؛هيلع ىنثأو
 « بارطضا ثدحي ال ىاظقي ارذح نكتلو ءانعم اوريسيل ركسعملا ىلإ ةعلقلا

 ىلإ دنجلا نه هعم ناك نم لسرأو « ةعاقلا ىلإ هروف نم داعو ملا لثتماف

 نأو ٠ةصاخ ريبادتذختن نأ بحي » . هل لاقو ةعلقلا لاو: وكىعدنساو « ركسعملا

 نم بارتقالاب دحالل سمستال نأ بحي اك « انرداغيس شيلا نآل ؛ رذحلا لكر ذحن

 ىلإ نوريسي موقلا ذخأو لاوحألا ترفتسا اذكهو ٠ « نم نذإ نود ةعلقلا

 .ةأرهىف ةرضحلا

 8 ( سومافلا ( ناطلسلا بتك نم موقع ريغ ناكام روشنلا 00



 دس و1 دس

 د وحسم ريماألا نم ىرجام ركذ

 هرفي هيشأ كلم ةدم ىف امهبلع هللا ناوضر دوم ناطلسلا هدلاو ةافو دعب

 ريرس ىلع هسولجو هل ىمآألا صو داب انيكتي هيلع ضبق نأ ىلإ
 نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر ةارم كاملا

 رسب ىف رومألا اوذخأ دقف ؛ ليصافتلا هذه ىرخاللا خيراتلا بتكركذي م

 قح ىدؤأ نأ دوأ ىنإف لمعلا اذ تضرعت دقو انأ امأ . ليلقلا الإ اوركذي ملو

 لاط اذإو . ثداوملا نم ىث قال ىح ايافخلا نع ثحبأ نأو ؛الماك خيراتلا

 « ءالقثلا نم ىنودعي الأ مهلضفب عماط ىنإف « هنم ءارقلا للم دازو باتكلا اذه

 1 . ةراع نم ةصق واذالو « أر قي نأب ريدج وهو الإ ثداح نم سيلف

 هايح ىف ٠ دوعسم ريمألا دب لع ىرج ام لك و صاخ باب ىف تركذ دقو

 لك تركذ . نابفصإ ةنيدم ىلع ىلوتسا فرأ ىلإ «لبجلا دالبو ىرلا ىف هيبأ
 ؛دميريمألا هيخأ كح مايأ ثدحام تحرش 5 .هعضوم ىف مولعم وه يكاذ

 باوج ىلإ ترشأ كاذكو « زيتم.وك ةعاق ىف هلاقتعا نم لاوحألا هيلإ تلآ امو

 ىلإ مثايإ هئاعدتساو ؛ دوعسم ناطلسلا ىلإ ةلودلا ءانمأ هلسرأ ىذلا باتكلا

 ناكدقو ؛ ةرضحلا ىلإ مهوصوو كلذ ةيفيكو اهيلإ مثريسو « ةأره نم ةرضحلا

 تقو ىح دم ريمألا مح نا] دوءسم ريمآلا دي ىلع متام ركذ قع امازل
 ةريثك بئاجع ترم ةربفلا هذه ف « ةأره ىلإ اممو ؛ ىرلانم روباستن هغولب

 . خيراتلا طرش مني ىح كلذو اهرك ذ نم رفمال

 هيدي لع ىرجاموهنع هللا ىضر دوعسم ريمأللا لبعام ركذ ىف أدبأ نآلاو

 شرعلا ىلع هسولجو ةئرغ ىلإ دمع هيخأ ءىجمو هيبأ ةافو تقل ىلا ةريفلا ىف



 هس[ # سم

 دوعأ اذه نم غرفأ نيحو . كلذ لكف رعي ىتح «داب انيكنت ىف لقتعا نأ ىلإ

 ىلع بجاحلا ريسو ممريسةيفيكو . ةأره ىلإ داب, انيكت نم دنجلا ريسم ركذ ىلإ
 ريماألا لاح غلب ىدم ىأ ىلإو « كلذ دعب ىرجامو ةاره اوغلب فيكو مهرمأ

 هبأسو « شيدنمةعلق ىلإ داب انيكنت ةعلق نم بجاحلا نيكتكب هب راس نأ ىلإ دمع

 ىف ثدح امو « شرعلا ىلع دوعسسم سواجو ؛ ةنزغ ىلإ داع مث لاوت وكلا ىلإ

 . دمي ريمأألا هيخأب تملأ ىلا نيللا كلت دعب ثداوح نم هدبع

 ةيحان ىلإ ريسي نأ ىلع هيأر رقتسا ني> نابفصإ ىف دوعسم ريمآلا نآك
 دقو ؛ نابفصإ ىف شارف شائرالاسه ايسلا كرت نأ دعب « لبجلا دالبو نادمح

 ريماألا عامزإ اكو نابفصإ جراخ ىلإ ريمآلا قدارس مشحلاو مدخلا لقن

 مايأ ةرشعل كلذو عوبسأللا كلذ نم تبسلا موي قفاوي اهم جورلا

 ءىتج وفق 2( ١) ( ةئاعبرأو نيرشعو ىدحإ ةنس ىلوألا ىدامج نم تلخ

 بيرق ىلع باجحلا ريبك مايقو ؛ هنع هللا ىضر دوم ناطلسلا هدلاو ةافو ربخض
 ريماللا ءاعدتساو ؛ ناج زوج ىلإ نيعرسم اباسرف هلاسرإو « ةكلمملا نوئش رييدتب

 : 1 رامخآلا هذه ىلع هنعهللأ ىطر دوعسمر يملا فقواملف . شرعلاءاقترال دمع

 . اهذخا دق ناكىلا ريبادتلا ىلع تضق « ةديدش ةريح هتلوت

 «رومآلارارقتساو ةأره نم خاب ىلإ دوعسم ريمآلا ءىجم دعب ؛ تعمس دقو

 نابفصإب دوعسم ريمآلا ىلإ ءانالا هذه تلصو نأ ام : لوقي بتاكلا رهاط
 ىفوت دقل : الئاق ىلإ ثدحت مث «ىب ىلتخاو « مويلا كلذ ةيحضأ ىف ىناعد تح

 هديب ناكو؛ « ىالوم هللا مادأ» تلقف .كلملا ريرس ىلع ىخأ اوسلجأو ىبأ

 لوقت «ةيلتخلاةرحلاهتمعطخم اهي أر فاهتحتفو اهتءارقبىفرمأو ىلإ اهاقلأف ''"ةفللم

 سيلا موي رصع ةالص دعب هللا همحر ٠ دوم ناطاسلا انديمع ىفوت دقل » : ايف

 نآلا ىنإو «هديبع رع مايأ هتافوب تبئناف رخآلا عيبر رم تلخ مايأ ةعبسل

 )١( ةلستسلا روعألا يفإبتكن ىتلا ةريصقنلا بتكسلا يلع قلطب حالطصا ةفلعللا ,



 هيسن | إ# بيف

 ىرؤو دقو اذه , دغ ذعب هتافو ربخ عيذنسو ؛ ةنرغ ةعلق ىف مين مرحلا ةعاجو

 . ديدشل هقارفل انتزح نإو « ءاشعلا ةالص دعب ''' « ىزوري غاب » ىف هناهج

 رومألار يستو « ةهلألا ةعجافلا لبق مانأ ةعبسل هتيؤر نم نكمتت مل نو ةصاخو

 ةهاذ اهسفن ةليللا ف نفدلا دعب تعرسأ لسرلا نأ 5« بجاحلا “ع رببدتب نآلا

 تنك دقو . شرعلا ىلع هئيجم روف سواجلل دهم ألا ءاعدتسال ناج زوج ىلإ

 ىنأ 5 « فطعلاو ةقفشلا عفادب ةليللا سفن ىف ىرج امب كديفت كبلإ اذه كتع

 ىلإ رومآألا ضعب ىف ارضحدق اناك نيذللا نيعرسملا نيسرافلا عم هلاسرإب ترمأ

 مايقلا عيطتسيال هاخأ نأ ملعي ريماألاو , ةيفخورس ىف كيلإ هب اعرسي ىح ةنرغ
 كلذكو رئارحلا نح انرص دقاننأو .ني ريثكءادعأ انترسالن أو « ليقثلاءبعلا ذم

 اب لغتشيال برأ ريمآلا ىلع بجاولاف ءضارغأللل افده كلذب لاملا نئازخ

 هنأل هلك سماألل ضبني نأو « هللع ءاليتسالا نكسمب امبو دالبلا نم هيلع ىلوتسا

 اهنأ الإ « دلاولا ناطلسلا ةبيبب مويلا ىلإ تراس رومألاو اذه « هيبأ دبعل ىلو

 لصاألا ىه ةنزغ نأ ملعت نأ بحيو ؛ رخآ وحن ىلع ريسة.س ةافولا ربخ ةعاذإ دعب

 هتيتك ام لك ىف اديج لمأتتلف اهأ عورف اهنإف « دالبلا ةنقبو « ناسا رخخ منهو

 « ضرعلا اذ دقفتو عيضتال ىح عيطتست ام عرسأب ةدوءلل دعتستلو كيلإ

 ١؛ ىلع كعالطإ ىلاوتسو مبمودق بقرثت كتمع نإف اروف لسرلا نعجرألو

 ةايح هللا لاطأ «ءىث لك تفقو نأ دعب تلقف ءانه تادحأ نم دحب امرك

 هلكف هب تراشأ ام لكب لمعي 1:رأب جيف ؛ةروشم ةرأ ىلإةجاحال ؛معنلا ىلو

 باوصلاوكاذكهنإ » : ريمأللا لاف . هيلع ةدايزلا دحأ نم قأتيالو صلاخ ممصن

 مقتلف ٠ ةروشملا نم دبال نكتلو « ىلاعت هللا ءاش نإ كلذكل مفأسو تأترا ام

 كلذكو باجحلا ريبك شات نوتلاو شائرالاسهابسلا بلط ىف ثعبتاو نآلا

 , رسعللا ةقدح ىعع ىزوريب عاب 000



 رقتسي أب لمعت مث مهيأر ىلع فقنواضيأ مرعم ماكتنل نيمدقملاو نايعألا ةيقب

 رقتساو ريمآلا دنع انعمتجا اءلف ؛ اورضل موقلا توعدو تبهذف . ىأرلا هيلع

 تغرف ايلف . مهيلع هأر قال باتكلا ىناوانو « ىماألاب مهيلإ ريمآألا ىضفأ ماقملا ان

 ءادأب ةكلملا تماق دقل » : اولاق مث ريمألا ةايح هلا لاطأ اوفته « ةءارقلا نم

 « انه أبنلا اذه لوصو ىف ريا لكر يلا نإ و ءامامت بسانملا تقولا ىف ةحصنلا

 سه م نأ لبق رخآ بناج ىلع هلظ قلأو ةداعسلاب كرحت ىلاعلا باكرلا نأ ولف

 نأو « هريس ةبجو ريمألا ريغي نأ قئاللا ريغ نم ناكل , كانه رخلا لصوو

 . « مالا ىف معنلا ىلو ىري اذام نآلاو . مادقإ دعب مج

 اناوص ىرن ال نحن » : اولاقف باوصلا وه امو نولوقت اذام ريمأللا لأسف

 نالعإب رمأتس انكلو « كلذ ىرأ اضيأ انأو » : لاقف# ةدوعلاب ةعراسملا ريغ ف

 هتلاهسال وكاك نبا ىلإ الوسر ءارعلا ءاهنا دعب دف ون مث ءادغ انيبأ ةافو ريخ

 هيلإ لصي نأ لبق هلصو دق نوكحيس ةافولا ربخ نأ ىف كش نمسيلو هانيلإ
 نامضلا لام ىف هيلع مكحنام لكب مايقلا لبقيو امددوعب انيع رقيس هأرأو « انلوسر

 هجساونس انأ ملعي هنإف « هيلع ررقت ام ميدقت ىف رخأتي نأب « ءىش ىف لطامي الو

 ١ هىلع انل نوكيس نكلو « ليوطتقول اهنم غرفت نل ؛ ةريثك امارم انتدوع دنع

 ءىث سيلو ىأرلا لمجأو باوصلا نيع ه اعيمج اولاقف . ةدوعلا ىف رذع لاح ىأ

 برقأو حاصأ كلذ نوكي ناسارخ وحن ىلاعلا باكرلا عرسي املكو ؛هنم بوصأ
 لاقف .« ملا انب لوطيف ةنرغ ىف موقلا رتفي دقو ليواع قيرطلا ذإ « ريخلا ىلإ

 « بجي امب ىمآ مث ءاذه ىف ريكفتلا ىف اناعمإ ديزأ ىتح نآلا اوبهذا » : ريمألا

 ةمامعو ءادرو ءابق ايدترم'سانلل ريمألا نذأ ىلاتلا مويلا فو . موقلا فرصناف

 نيدترم ةمدخلا ىلإ دنجلا فانصأو نيمدقملاو نايعاألا لك رضحو ؛ اهلك ءاضيب

 بمجتأو .مايأ ةثالث مسرلا ىلع ىناطلسلا ءازعلارمتساو الماش عرجلا ناكو ضايبلا

 الوسر ءازعلا مايأ ءاضقنا دعب ريمألا لسرأ مث «هيبآأل ريمآلا ءافوب عيمجا



 اسس ١ دعس

 أذبم هئابنإ لبقو ٠ , هيلإ ةريصق ةفاسملا تناكو ؛ وك اك رفعج ىأ ةلودلا ءالع ىلإ

 نوكي نأو هيلإ نابفصإ داعتل ةعافشلاب بتكدق نينمؤملا ريمأ باطخ ناك أبنلا
 باطلا لماحشسبلو . «نامضلا لاه نم هيلع عضويأم لك مدقيو « ايف ملا ايماند

 ةصرفلا متغا دوعسم ريمألا نأ ريغ هل ةباجإلا نم نوكي ام راظتنا ىف كانه

 : ىنعملا اذه ةيفاششمو اناتكو الوسر دفوأف لاخلا اذه نم العف تحنس ىتبلا

 تاداسلا قح نم ذإ « ةعاطلاو عمسلاب نينمؤملا ريمأ ةعافش انليقت اننإ
 نم انأش مظعأ ةمبم ددصب سرآلا نحن ذإو ءاوعفشي نأ ال ديبعلا اورمأي نأ
 ذختي لولو ءايف انل ةفيلخ نوكيل ةلودلا ءالع نم ردجأ دحأ نم سيلف ؛ نابفصإ
 قيرط « انتجح هيلع انقأو انلسرأو رايدلا هذه اندصق امدنع « رمآلا ءىداب ىف
 نآلا امأ . ناكر دقملاو ةليحلا ام نكلو ؛ةثراكلاك لت تئدح امل «ةمواغملاو دانعلا
 انإو ماه لمع انمامأ ذإ براغلا ىلع لبحلا كرتن انإف ؛ رومألا هجو ريغت دقو

 ١*نوئش هدعب , تضرءتوهيروظعألا ناطلسلاق ) دقذ ؛ نأس ارخ رطش نوراس

 لاغتشالا نم مأو ىلوأ لضآلا ميدقتو « شحافلا ديدشلا لامهإلا ىلإ كلل
 ريبدتل ماكح نيعيسو « ةصرفلا توفت دقو « ةديعب ةقشلاو ةصاخ « عرفلاب

 بارطضا ثدحم اليكءدالبلا نم هيلع ائيلوتسا ام رئاسو مراطو ىرلا نوئش
 ةيبتنم اهأري ىلا تالايخلاكلتو ملحلا كلذ ناكدحأ ملح نإف « لاح ةيأب اتييغ ىف
 ام انطحأ | دق انإف راددلا هذه نش كلذ دعب لمهن الو ءانب بأ شرع ىلع انسولجم

 «انبأ شرع لح نوط هاداشو ؛«عدرو نمح ن ليلا هذه ف

 ةدعلاو لاجرلا نم ةماتلا ةنافكلا انيدل هللا دمحت كانبف «رخخآ انول اهرم أ ريدتل
 عضوم اهلعجب الو نوكي ام عرسأب 1 ةمبمل هذه ربمأللا ىذا نأ بجاولاف . داتعلاو

 دحأ ريرقتب عدشنيال نأ بحيو ٠ رمأ ريد دقو انه نم دوعن قح درا دخأا
 انه ءاقبلا عيطتسين أو رفس ىلع د وعسم نأال نآلا لهاستي نأ هعور ىف قلي نأ
 انوطس نآل ؛ مالكلا اذه لثال عمتسي وأ عدخني الأ بجيف ؛كلذ نم 2 ْ



 ةصن | 8 دمه

 نولب رمألا اذه ىفالت نوكيس نيبضاغ ةوطسلاب اندع ام اذإ ننو ةميظع

 « . مالسلاو رخآ

 ةاس ةصرف ابمثتغاو اديج وك اكن با اهعمسفةلاس رلاغلبو لوسرلا بهذو

 نأ ىلع ىأرلا رقتسا مايأ ةثالث ترمتسا تاضوافم دعبو ءانسحادر درو

 لك نع ىدؤي نأو « اهنع هبيغت ءانثأ نامفصإ ىف دوعسم ريمألل ةفياخ نوكي

 ؛ دالبلا كلت تاجوسنمنم بوث فال ةرشعو '''ىورهرانيدفلأ ىئام ماع

 كلذو « رفسلا تادعمنم عون لك نمو « ةجرسملا لاغبلاو ةيبرعلا لويخلا نمو

 ١٠ هنع هللا ىضر ريمألالبقدقو . ناجربملاو زورونلا ىئايادولا عاونأ نعالضف

 ,إأع وك اك رفعج ىنأل ةيلوتلا روشنم ةءاتكب رمأو لوسرلا مرك أو « هراذتعا

 . اهم اوثعبو ةرخاف ةعاخ اودعأو ؛ ىحاونلاو نابفصإ

 ةسخل ارورسم ارفظم « لوسرلا دافيإ دعب ىرلا ىلإ نابفصإ ريمألا رداغو

 كلذ اوفرع دق سانلا نأ نيبتو ىرلا مدق الف «ةرخآلا ىدامج نم نيقب مايأ

 هنكلو « فضولاو دحلا قوفت بلا تانيزلا ىبمأب اهونيز دقو « ةنيدملا دجوو

 لهأ جرخو .لحريس هنإ لاقو « قدارسلا اوماقأ ثبح « ةنيدملا رهاظب لزن

 ةنيدملا ىلإ هتاقث لسرأو « ةريثكلا ايادبلا اومدقو ؛ مهتماعو مهتصاخ ىرلا

 ىئأف اودهاش اع هوثدح م , اوهذف . تانيزلا نم ابلهأ هب مانام اودهاشإل
 رابخأ ةاقثلا بتك نم هتلصو انهو . ةيدوبعلا كلتل اريدقت ىرلا لهأ ىلع ريمآلا

 . هتعاط ىف دنجلا لوخدو ؛ هل رمآلا بابتتساو ةنزغ ىلإ دمه ربمألا لوصوب

 ريخلا اذبل ريمآلا لاب لغتشاف ؛« مردلاو رانيدلل ديع » لبق امايندلا لهأو

 ناكو * ةئزغ ىلإ روفلا ىلع ىولعلا زيزعلا دبع ديسلا دافيإ بوصتساو « اريثك

 هخابأ دقو ؛ دمع ربمأللا هيخأل ىزاعتلاو ىناهتلا لمح ةلاسرب « هنامز ةاهد نم

 ىلع قلطي هنأ لام و ةارعملا ةبسن هنإ لاقب يناثلاو لوألا رسكس ب ةهويره رايد )١(

 ) مطاق ناهرب ١ جتارلاو سلاحا بهدا



 ةرامإ دبع نع ثدحتلا دنع ابحرش ىأي « ةنطلسلاو ثرإلا نعم ىف ارومأ ايف
 . ةيافكلا امف نوكنتو ؛ دمع ريمألا

 , ىولعلا اذه رفس دعب « هللاب رداقلا نينمؤملا ريمأ روشنم لصو دقو

 دقناك ىذلا باتكلا ىلع اباوج «هلثم ىف مسرلا بسح ىناهتلاو ىزاعنلا نمضني
 باطو ناسار ىلإ رفسلا عامزإو ناهفصإ نم دومت ناطاسلا ىعنب لسرأ
 دبع ىلو هرابتعاب « باقلأو توعن رم كلذ ىلع بترتي امو دبعلاو ءاوللا
 لخدام ىلع هايأ هرارقإ روشنملا ىف نينمؤملا ريمأ هخلبأ دقو . دو# ناطاسلا

 ىلإ ريسلاب لجعي نأب هرمأو « نابفصإو لابجلاو ىرلا تايالو نم هتزوح ىف
 ىلع هيلإ لسري نأب هدعو اك« ميظعلا رغثلا كلذ ىف بارطضا عقي اليكناسأرخ
 .هلوسر عم تاماركلاو دبعلاو ءاوللا نم هبلطام رثآلا

 نأب رمأو : اريثك اهم رشبتساو ةلاسرلا هذبب دوعسم ريمأللا رطاخ نأمطا
 نم اوخسنو « اراشبتسا لوبطلا اوقديو قاوب الا اوخفني نأبو « الملا لع أر قت

 ناجرجو لبجلا ىحاونو مراطو نابفصإ ىلإ اهولسرأ اروص ةلاسرلا كلت

 نينمملا ريمأ ةفيلخ هنأ سانلا ىدا دكأتي يح «ةارهو روباسينو ناتسربطو

 .هببأ دبع ىلوو
 نم لئاسر نولمح ؛ةنرذ نم نوعرسم لسر لصو ءاثألا كلت ىفو

 ليئاكيم لع ةجاوخلاو ىودبلا لبس ىنأو لع باجحلا ريبكو '"'فسوي ريمألا

 ؛ نولوقيو ةعاطلا ضورف اعيمج نومدقب ؛ لاوتوكلا ىلع نأ كنهرسلاو
 ةثدبتو تابارطضالا عوقو نم اعنم ةنزغ ىلإ ىعدتسا دق دم ريسمألا نإ

 ىلا امام هفارصنال « لاح ةيأ ىلع رمألا اذبم مايقلا عيطتسي نا هنإو ؛ لاوحألل

 نأ ؛ ةقيقحلا ىف هيبأ دبع ىلو وه ىذلا ءانالوم لع نإو « بارشلاو وهللا

 هيلإ نوعراسيس عيمماو « اروف كلم ةدعاق ىلإ نيعلا رب رقشأجلا طبار عراب

 . دعب امق هركذ ينأيس دومسم ناطلسال مع (1)



 ريمأللا ةدلاو تديأ كلذكو . ناسا رش نم ربظعلا همساب |وعمسي نأ درجمب نيعئاط

 هلاق ام لع داينعالا ىعمبأب هنأ ان هدبو امهيأت انكب « ةيلتخلا ةرخلا » هتمعو ؛ دومح

 . اولاقام قملا نإف ؛ ديبعلا ءالؤه

 نايعأ هيلإ اعد اساي دّمعو « لئاسرلا هذه هنع هللا ىضر ريمأآلا نأمطا

 اذه رومألا تغلب دقل ؛ مهب اطخم لاقو لاوحالا هذه ىف مهل ثدحتو هموق

 نأ ىرأ ىنإ : لاقف . انالوم هارب ام وه باوصلا : اولاقف .ريبدتلا وهام ,دحلا

 ةدع ىلع انيلوتسا دقو رايدلا هذسمم انقلعت نحن نإ ءانيلاع بعصت دق روفآلا

 ودبي و لاعلصاللا نود عرفلاب قاعتلاو عرف ابيكا« فيسلا دحت ةميظع راطقأ

 اذإف ٠ لصألا دصقنو ةأرهو روب اسنرطش ريسلاب لجعن نأ ىف باوصلا نأ انل

 انعطتسا ءانل عزانم ةمث قبب لو شرعلا انيفرو ؛ لاتق نود اوبتك اكء«انل ثداقتا

 ىف انعرسأ الكو « انالوم هآر ام ىأرلا ريخ اولاقف . دالبلا هذهرمأر ييدت ذئنيح

 اريدج هنورت نف ٠ انه ةنهث نييعت نم دبال » لاقف « رثكأ باوصلا ناك ريسملا

 هراتخي دبع ىأ» :اولاق « مقاسقبإ ىغبني ناسرفلا نم مو ٠ لمعلا اذه

 نكمي ام رادقم حضاو هنأ اك « انه اهركم لظيس قبي صخش لك ذإ ءانالوم

 هيمسإ نمرمأب .1ترورمت أيس ؛ ءافولا ىرلا لهأ دارأ اذإو ؛ لاجرلا نم هؤاقبإ

 . لاجرلا ة ةرثك موعم عفنت نأف نابصعلا اودارأ ُم برإق؛ مولع المأع نال وم

 عم نايلس نسح كرتأسو اذه ملوق اضيأ ىنهذب رودي ناكو اقح» : اقف

 ىغبني ام اوغلبب ىتح ىرلا نايعأ ادغ اوعداف ؛ نيموسملا ناسرفلا نم ةئاوسمخ

 : اولاقف . ءاقبلل هجو الف ءلاح لكل عدغ دعب ريسلا نوعمرم انإف نأبشلا اذه ىف

 ىضقتي ىلاعلا مالا نإ :اولاقو ىرلا نايعأل الممر اواسرأو اوداعو . ةعاطو اعمج

 جوف ىلاتلامويلا فجرخو . ةعاطواعمس اولاقف . قدارسلا باب ىلع عيمجبا نوكي نأب
 نم ريثكو رباك آلاو ءاهقفلاو ةمماألاو ةاضقلاو نويواعلا مهننيو نايعأألا نم ميظع

 نأب سأ دق هنع هللا ىضر ريمآألا ناكو « فنص لك نم ميعابتأ نم سانلا ةماع



 ءارحصلا ىف قدارسلا باب ىلع نوريثك ناءلغ فقوف « ةياغلل امظع ابكوم أودعي

 ةداقلا ناكو « سانلل نذأو . ةحاسأللا, نيججدملا ةاشملاو ةلايخلا نم ريثك عم

 نم نيتس وأ نيسمخ اومدق مث . فوقو نوقابلاو هترضح اسولج نايعألاو

 . مالكلا متتفا مث . دعب ىلع اعيمج مهسالجإب ريمأللا راشأف ؛ ىرلا نايعأ هوجو

 رشتني ردلا نأ سانلل ليخم ثيدحلا لوانتب ناطلسلا اذه ٠١ ناك امدنعو

 ىراقلل حضتيل « هبتك امو هلاق ام خيراتلا اذه ىف ىتنأت نأ ىغبنيو « رثتني ركسلاو

 هللا لاق دقف « ليوهتلا وأ ةفلابملا ليبق نم نكي مل كولملا ثيدح نع ليقام نأ

 نم كلم ىنؤي هللاو مسجلاو معلا ىف ةطسب هدازو » : قحلا هلوقو ىلاعت

 . « ءاش

 « ةدملا هذه مكيف انتريس تناك ف يك» : مهلأسي نايعألا ريمآألا بطاخ مث

 «ربمآلا ةايح ىف هللا دمأ » : اولاقف « لجو وأ فوخ نود اوبيجأو اواجخت ال

 امادأ ةميظعلا ةلودلا هذه مسا انلمشو ميفسعو ةملايدلا روج نم انوجن ذنم

 لكأت ؛ اندالوأو انئاسنو انلاومأو انحاورأ ىلع نينمآ نمأ ىف مانن نحنو هللا

 هناحبس ىلوم ا ىلإ ةعارضلا فكأ نيعفار ؛ ةعس ىف شيعنو ةعد ىف مانثو نمأ ىف

 . ةملابدلا دبعىلع اذه نمءىث ىف نكن مل ذإ انيلع هلدعو ريمآألا ةمحر لظ مديل

 انتلصو دقف « لصألا وه ميظع ىمأ انمامأ ذإ « نورئاس انإ » : ريمأللا لاقف

 نوريشيو ؛ هنع هللا ىضر ناطلسلا اندلاو ايف نوعني انديبعو انيلاوم نم لئاسر

 دنسلاو دنلاو ناسأر فن ؛ كاملا نوئش مظتنت ىتح « ةدوعلاب ةعراسملاب انيلع

 نأش لامه ريسبلا نم سيلو ؛ ةريغصلا ثايالولاب تسيل مزراوخو زورمينو

 هذه ريبدت ىف بجأولاب موقن كلت نم غارفلا دعبو ؛ لصأالا اهنال دالبلا كلت

 هعمو « نيروبشملا داوةلا نم ادئاق وأ « انئانبأ نم نيزرابلا دحأ دفونف ىحاونلا

 لاجرلا نم ةلث عم انلبق نم الماع كيف كرت نآلاو . تالآو ددع نم مزاب ام

 ؟ 51 ةبك ؟ ةروس )1١(



 مسالا مس

 ؛ ءاير نود ةعاطلاو حصنلا مكنم اسنآ اذإف ء_كنم لصح ام ىرتلو مكتعاط ولبنأ
 كلذ فالخ نابتسا اذإ امأ « لماشلا ناسحإلاو لدعلاب نم كلذ انلباق

 لهأو نابفصإىفو « مظأ ئدابلا نأل هيلع هللا انذخا يال اقافو ءازج نوقلتسف
 .« ""اهلإ نئمطأ ؟١ ىكل قدص ةباجإ ىنوبيجأف « ريتعي نم ةربع عاقبلا كلت

 ميني امف تارظلا نولدابتي « ريمألا مالك ءاهتتا دعب ؛ ىرلا نايعأ ذخأو
 ةنيدملا ببطخ ىلإ اوراشأو ؛ ةرييكدج ةشهدو ةريح مهبلع تلوتسا امنأك اودبو
 ضف ممألا لاوحأ نم اريثكربخو ملاملا فاط الضاف |ريبك اخبش ناكو

 لفحلا اذه ىف روضحلا ءالؤه نإ « مالسإلا كلم ةايح هللا لاطأ » : لاقو

 ؛ مناوج هنكنت امع ماصفإلا نع نوزجاع لالجلاو ةبابملا هفحت ىذلا « يظعلا
 مهب بهذيل هتاقث دحأل نذأ « ناطلسلا ىأر اذإف ؛ باوجلا نع نومجحي مثو

 : ريمألا لاقف . باوجلا عمسيف بتاكلارهاط ساحب ثيح قدارسلا جراخ ىلإ

 «بتاكلا رهاط ناك ثيح ريبكلا مبخلا ىلإ ىرلا نايعأب اويهذو . «ًانسحد

 رضحو ساجو رهاط ءاجخ . رومألا ميم ةفاك ريبدتب موقي ؛ همدقتل « ناكو

 . مهباوج هيلع نوكي نأ ىغبنيام ىلع مهنبب ايف اوقفتا دق اوناكو . موقلا همامأ
 ةايحف هللا دمأ » : اولاقف ٠ مبا وج اف ءانال وم لاق ام متعمس دق » : رهاط لاقو

 غلبيل بيطخملا ىلإ هانيهنأ دحاو ىأر ىلع ديبعلا قفتا دقل « ديمعلا ةجاوخلا
 وه اف مالكلا لوطيال ىتحو متيأرام معن » : رهاط لاقف . انم هعمس ام ريمألا
 سانلا لمعي ةرمز نيمدقملاو نايعألا ءالؤه نإ » : بيطخلا لاقف « ؟ باوجلا
 «نومسريو نولوقي امب نيتريم صخش فلأ فلأ اوناكولو ؛ اهيحاونو ةنيدملا ىف
 امام نونالم نيملاظلا ةملايدلا م ىلع م دقل نولوقي مثو ؛ مرماوأ نواثتمو

 ىبلاو ١ 0 "م *دقأاا ذوعسو أهش ىلا نابخعا ىلع 8 ءاوعشأا ةراغلا 2 ىلا ةراثإ )1(

 يهذلا تارذش بحاص اهنع لاق ينناو . ٠١7 © 47 ص نابغما ىساحم بحاس اهبلا راشأ
 . (1) ةيشاح ضايف ل ىنَغ « سم ةحس نع الش . ةرفكلا هلعش الام لمف (؟؟5 سا# ج)



 كلملا لقتتا ذإ « مالسإلا نس اهءانثأ تسرد هةمذ الو الإ انيفاهلالخ اوعارب مل
 , رصاق 7؟ ىصو ةأرءا دي ىلإ دابع نب بحاصلاو ةلودلا رخفكل جر دعب

 نم انذقنأو انئاغأو انه ىلإ لأي نأ دوم مالسإلا كلم محلأف ىلاعت هللاىلإ انعرضتف
 ريبدت اوعيطتسي مل نيذلا ةزجعلا كئلوأ ةفأش لصأتساو ٠ نيدسفملاو ةطمارقلا

 فوطع لداع ريمأ ىلإ انرمأ اضوفم ' اديعب ىضمو ةيالولا هذه كرو ءانرومأ

 دبل فجت ملو اموي ريمألا اذه حرتسي مل كلا كلذ لحر ذنمو « مزاح

 ةثداحللا هذه عقن مل ولو « نيلماخلاو نيجراخلا راد عطقبو « ملاعلا تفي ء هجرس

 نيرجاعلا ةبقي لصأتساو دادغب نآلا غلب دق ناكل « هدلاو ةافو ىأ ٠ ىمظعلا

 ةفصنلاو ناسحإلاو لدعلا ةوالح اوقاذف ءاحنألا كلت اياعر ثاغأو نيملاظلاو

 اذه ناك« ناهفص] ىلع قفخت لازت ام هتايارو ؛ مويلا ىلإو ؛انقذ ام هكح لظ ىف

 دحأ ٌوري ملو ؛ناسرفلا نم نيتثم ةنمث بجاح ناكف انيحاون ىف امأ ةنيدملا ف

 انه ىلإ ىقأيو اداسف ريش نأدحأ دارأ واف « انك اسك رحب نأ ل عنيدسفملا اياقبنم

 انبابش كش الب لم دوئجلا نم فالآ ةرشعلا يح نافلألا وأ فلأالا هعمو

 اوزافو ندسفملا رباد اوعطقو ناطلسلا ةحت ىلإ اومضناو ةحاسألا انلاطبأو

 نع انلاح ريغت امل رصم ىلإ هريس دتما ناطلسلا اذه نأ ولو « ىلاعت هللا رصنب

 نم همامأ ام انالوم غرف اذإف ؛ نيتقشلا نيتاه نيب اقرف انفرعاملو لالا هذه

 ةداعسلاب امه انيلإ دوعبسف « هتمه ءازإ ةليئض اهنإف اهنم غرفي ام ناعرسو « ماجملا

 دغلا ىف نوكتس انإف ؛ نوعبطم ديبع مويلا نحن ايو ؛ ادئاق ثعبيس وأ « نيلاو

 اهب عتمتت ىلا ةميظعلا ةمعنلا هله ىف اموي طرفت ناو ؛ ةعاطو ةيدوبع رثكأ

 "طوس ليحرلا همازتعا موي انيلع بصت ناطلسلا نأ ولو ٠ موبلا

 , « ةعاطلا نعانفلت امل

 8 هيلع انعمجأ ىذلا انباوج أذه» : الاف مالكلا _وم بيطخلا ىتنأو

 )١( ةيشاد- ضايف ب ىغ . لاثملا ليبس يلعو ةءلابلا باب نم ١ س 98 .
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 هوباجأف 6 مكيأد نعبارعإلا تاسحأ ىئاورت لهد : لاقو موقلا ىلإ تفنلا مش

 متلو ام معن » : رهاط لاقو 5 4 تفصو ام ةيدوبع رك ال انإو مع 9 ًأعيمج.

 . « ميظعلا مكيعار قح متق دقف «اريخ هللا كازج

 : لاقو كلذ ىلإ ريمألا حاتراف « ىرج امب هريخأو ريمألا ىلإ ىثف ضبن مث

 ءالؤهو «هوجولا لك نم رومألا اهرباست لبقت نيح ةداعسلا نإ رهاطأب »

 غابتل نآلاو . ةمكحلا ىلع مباوج ىوطنا دقف « ناسحإ لكب نوريدج موقلا

 ممدئاقو نييولعلا بيقنو بيطخلاو سيئرلاو ىضاقلا ىلع اروف عاخي نأب انرماوأ

 «بهذلا نم ىضاقلاو نييولعلا بيقنو سيئرلا عاخ نكتلو ؛ '' ةعّوطملا رالاسو

 ىلإ أوءمتسل علخلا هذه ءادترأ كعب انيلإ اومدقتيلو ؛ ةاشوملا زرطلا نم نيقامللو

 .« مارتحالاو ةلجتلاب ةنيدملا ىلإ ةيششاهلا لاجر عم ممدعأ مث ءانرماوأ

 « مالا اودعأت نئارخلا لامعأب نيئاقلا ىعدو ةيحان ىحتناو رهاط ضبنف

 : مط لاقف ؛ ىرلا نايعأ ىلإ داع مث

 مكتارسل رمأو « اريثك هنم رسو هبجيأف ؛ مكياوج ناطلسلا تغلبأ دقل»

 ىلإ هللا مساب انب ايه « ةكرابم مكيلع نكستاف ةينسلا عاخلاب كيف لمعلاب نيماقلاو

 .« نيثاه علخلا اوسبلتل ةسيلآلاةنارخ

 مهب داع مث « عاجلا مهوسلأو ةنازخلا ىلإ نايعالا نم ةسمخن ءافرعلا بهذو

 « ىنسحلاب مهيطاخو ريمأللا مهفطالذ نايعألا ةلمج اومدقو «ريمأللا ىلإ ؟4 رهاط

 و رسف (ةقئاف ةبمأ ىق ةنيدملا ىلإ ةيشادلا لاجر مهبحصي اوداعو أريثك هل أوعدف

 ححرو . ةسخ بأ كعل امف رك ذيهنكلو نايعألا نم ةتس ممأ كيقإ اه صم 2 لوفي 6

 بنل نأ اده ديؤيو . حاسنلا وبس نم اهناو ةدئاز ( نايولع رالاس ) ةلك نا ضايف ' ىنغ
 هل اشيج نون وكي اوناكو رافكل'لاتقلعمجت ةعاج هعوطلاو : هركذ نسي مل ( نايولع رالاس )
 ٠ نييونرخلا ماي معاق ماظنلا اذه ناكو « ىزاغ ٍرالاس وأ نايزاغ رالاس يمس صاد رالاس



 تيس و سس

 مثرو رس نع أريبعت َ ةريثكلا ريئاندلاو مهاردلا مهيلع اورثو أ ريثك ةنيدملا لهأ

 . رورسلاو ىنسحلاب بترلا بابرأ اوداعأو . كلذب

 ةمدخلا ىلإ ىرلا نايعأ ةفاك لبقأ « مسارملا تبتنا دقو «ىناثلا مويلا ىفو

 لاجرو ءاسن نم فالآ ةرثع نم ريحدأ بفثو ان نيمدقملا ءال وه عم

 هللا ىضر ريمألا اعدو '' ' (كرت مي لا فىرلا نايعأ اوساج أ دقو ؛نيج ر فتم

 : العاق هفطالو ةاره لا رج ءارمأ ن ايعأ دحأ نامل سس نس هع

 اذه ىلع ةنهش كلمعتسن نأ انيأر دقو « ادغ ليحرلا لع نوعمرم انإ»

 للخ عقي اليك اظقي اسيك نكئتاف ؛ ىرلا نايعأ ةلاقم تعمس دق تنأو « ماقإلا

 نيقيلا لع ملعأو « ةئسح ٌةريس ملقإلا أذه لهأ قى رسنلو ءا 5 ع ف

 نكلإ لصنو لاو>الا انل مقتست امدنع ىحاونلا هذه نوئش ىف ركفلا لمعت انأ

 ءافك الا دحأ هتبحصب مظع شيج عم انه ىلإ |ريبك ادئاق ثعبنسو ءانكلم ةدعاق

 قاب لخدي ىتح . مهلامعأ ىف انسح الاثم عيملا هذختيل ملقلا بابرأ نم ةاقثلا

 «مهف كريس نع ةيعرلاو نايعألا ءاضر ىغبنيو هللا ءاشنإ انتعاط ىف قارعلا

 ةلذالاو لاومألاو اياطعلا نم كبيصن نوكيسو اذه « نيركاش اونوك نأو

 ق سولجلل ةجرد هل نم ناكو ؛ نابلس نسح ضيف . « اناضفب اريفو هاجلاو

 : لوقي وهو فقو مث ضرآلا لّيقو ؛ ىناطاسلا ساجملا

 ؛اذبب ىالوم ىفرشش دقو امأ « ةلزأملا هذه اقيقح تسلو « عيطم دبع ىننإ »

 هرسدلأو سبالملا ةنازخ ىلإ هباوبهذي نأ ريمالا رمأو .« هيف دبجلا ةيا لذي اسف

 ةقطنمو « ىنورلا جابيدلا نم ريمالاب صاخ ءابق ىهو ؛ ةنيقلا ىرلا ةنعش ةعلخ

 ةعلذلا, ريما مدقتف ؛ اممسانت ىرخأ ؟ه ءامشأو لاقثم ةئامسمخ ردقت ةيبهذ

 ىثأف ؛ رهاط ط مخع ىلإ عجر مث « ةياعلا ةرضحلا نم ءانثلا قاتف . ةمدخلا ىدأو

 ةريمصلا مايل نم معو هنا ل ةيشاح 9 ءاحو مايخلا نم هز م كر مْ قلل
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 مرورس ريظف مث امب رهاط مهتدحو « كلانه ىرلا نابعأ اورضحأو .اريثك هيلع
 ناجاس نددح رهاط رمأ ةمث نمو « ريثكلا ءادلاو ءاعدلاب مهتنسلأ تجحلو غلابلا
 ةنيدملا تناكو «نايعالا هب ف فيثك دنج ىف ةعلخلا ايدترم ةنيدملا ىلإ ريسلاب
 ارصق هولرنأو « ةريفولا لاومالا نورتي اماهأ ذخأو تانبزلا ىهمأب ةلادزم
 . ريدقت اهأ هقح سانلا ردقو اديشم

 بجر نم نيقب ةليل ةرشع ثالثل سينا قفاوي ناكو « ىلاتلا مويلا ىفو

 د وعسم ريمآلا ةلودلا بابش لترا ء( ٠) 0( ةئايعبرأو ني رثعو ىدحإ ةنس

 :داعسإلاو نولا هبحصي «داتعلاو ةدعلا لمأكو فيثكدنجو ةمات ةهأ ىف ىرلا نع
 ةريسم تح ؛ ليحرأا ةدهاشمو هعادول اوءاج « ريثك قاخ بكوملا بعص دقو

 مويلا ةليط ثبلو . بكرلا فقوو ريمألا لزت ثيح ةنيدملا نع أديعب نيذتارف

 ريسملا ىف دجو . ةدوعلاب نيعدوملاو ناملس نسحل نذأو ء عضوملا كلذ ىف ىلاتلا
 ةيحانلا كلا ىف رمأألاب دبع مث نمو '"ىرلا راوخ ةيحان ىلإ بكوملا لصو ىح
 هيلإ مدقت ناغماد ىفو . ةمزاللا رماوألا ردصأ نأ دعب اهرداغ مث « اهميعذ ىلإ

 "؟اًقباس هحرش رم اك افيفخ ةنزغ نم رف دق ناكو ؛ فزوزلا لوس وبأ ةجاوخلا
 ةلآلاو ةئيزلا نم دوعسم ريمألا لاجر هل مدقو ؛ ماركإإلا ةباغ ريمآلا همرك أف
 فصتنم ىح ءاشعلا ةالص نم تمأاد ةولخ ريماللا هب ىلتخاو « ةياغلا هب غلب أم

 .ليلا

 ؛ ةاره ىف ناك مايأ «ةلودلا بابش ريمألا ةيشاح ةمدقم ىف لجرلا اذه ناكو
 ناك هرمأ نآلو ؛ مهلإ ءىسيو مهلع وسقيو ةدشلاب سانلا ذخأي ناك هنكلو

 ؛ ىحح لك ةياغ ثوملاو ؛ تلق امم رثك أ هقحح ىف لوقأ ناف ؛ هبر قل دقو افورعم
 « هرربخآو هايند ىف ناسنإلل ةريخذ ريخ امه قاذلا نسحو سانلا ىلإ ناس>إلاو

 بيماروراو نآلا هل لامي ء ىرلا ةئيدع نم بيرق مضوم مسا 1١
 تدهف ىتلا ءازجألا دحأ ف روك ذم هلملو تانكلا اذه ىف حرشلا اذه دحوي ال (؟)

 , 4 مقر ضايف  ينغ ةيشاح راقأ



 ميسم )حمس

 ةياشول ةعاقلا فنمسو « ذئتقو ةنرغىلإ دومم ناطاسلا مايأ ىف مدختسا هنكلو 1

 ىضطر دوعس» ريمألا ند هتناكم ىفزوزلا ىلع نوسفني اوناك نيذلا ةيشاخلا لاجر

 وحتنلا لع ؛دقتعملا ءوسيهومرو ةنايخلانهومهمأو ضئارعلاهقحف اوبتكف « هنع هللا
 ىتلاةعاجلاو ىفزوزلا تامدقو نآلاو « ىنيوؤير انت فوردملا انباتكىفهركذ ءاجىذلا

 مهر ىف نحتف ٠ بيغملاب رمعلا سمش تنذآ دقو «دئاكملا كلت هل كيحت تناك

 أماع ريثع ةثالث ةبارق هترشاع دقف « ىنسحلا ريغب هدقتعم ىف لوقأ نلف« نورئاس

 امالكهنم طق تعم اف ؛ ركسلاو وحصلا ىف هلاوحأ تريخو ؛ رشع ةعبرأ وأ
 مويه دبشأو هنع هفرعأ ام لك اذهو . هتديقع ءوس لع اليلد نوكي نأ نكمي

 نوبيجيو اضيأ رشحلا موي مهير دئاكملا كلت هل اوربد نم قايسو ةمايقلا
 ءوسو عبطلا ةسارسثو دسحلا نم نيبلسملا عيمجو انمصعي هللاو ؛ ن ولأسي اع

 ؛نافماد ىلإ ىفزوزلا لصو امد:ع « لوقأ . هلضفو هنمب لازلاو أطخلاو قاخلا

 هياع غلابلا ريمآلا لابقإ ةيشاحلا لاجر دهاش « انفصو ام ىلع ةبابملا نم هلاحو

 « مرظن ىف مظعو هبلإ مهرظن تريغش * ةليوطلا ةولملا كلان « هب هءالتخاو

 ىلإ همودق لبق مهسفنأ اب نوني اوناك املاط ىلا ةواحلا ىنامألا كلن تشالتو

 : رعاشلا لاق دقف «ناغماد

 رحاسلاو رحسلا لطب دقف اصعلا قلأو ىسوم ءاجاذإ

 لجرلا مبصأ ىتح « ريزولا ةسيترم هبسشي ام ريمألا ىدل لجرلا غلبو

 نيرخآلا ةممأو رهاط شد تيهذ اذكهو 2 نوئشلا لك ىف هيطاخم ىذلا ديحولا

 لصو او . رومألا في رمت هدوحو هبلإ لآ ىتح ةماظعو ةعفر فزوزلا دادزاو

 اب رف دعبتت « "ريك يربك اهيف ةيررق ىلإ ناغماد نم ةلودلا باهش ريمآلا باكر

 دوت ناطلسلا لبق م ” يظع عيف وتب 4 سراف كانه هيلإ مدقت « ناخماد نع

 ١١( هايملا بلخط « ضرألا تح رفمم ةانق ء زيربك ,
 ناطلسلا نم باتك (؟) ,



 هسا 7 سس

 ىرخأ عاقرو « اهئئارخو نابفصإ لاومأ نأشب باتع هيف ءاج «هنع هللا ىضر
 «قاعدلو ىبا نأب احرمدم مريغو شيجلا ىدقمو ١0 وك اكن با ىلإ ةريصق
 ضرآلا لبقف مدقتو , هداوج نع سرافلا لجرت دقو . لبق نم تركذ اك

 «داوجلا نانع ريماألا بذخ همّدقو «هئابق ةناطب نم مالا باتكلا كلذ جرخأو

 ىهتنا اذإ ىتح « هتءارق ىف ذخأف ريمألل هلسو « باتكلا باجحلا دحأ ملتساو

 ةتس وأ ةسمخ ذنم ةلاسرلا هذه تررح دقل » : الئاق « سرافلا ىلإ ثيدحلا هجو
 ؟ نآلل رخأتلا ىلإ كاعد امو « ةدملا كلت لاوط اذهاب تنك نبأف ؛ روهش
 '” نالقب نم تمهذ امدنع :ضرم ىنارتعا دقل انالوم ةايح هللا لاطأ » : باجأف
 بجاحلا اهبف ناكو ٠ سخرس ىلإ تلصو اذإ تح ,ةدم كلانه تثكف خلب ىلإ

 روباسن ىلإ راسف ؛ دوم ناطاسلا عنب ريخلا ءاج ناسارخ رالاسهابس ىزاغلا

 ذآ معنلا ىلو نإ » ىل لاق ذإ « ةرضحلا ىلإ ريسأأل ىكرتي ملو ؛ هعم ىنبحطصاو

 ريغ قرطلا نآل « ةدئاف نآلا هيلإ كريس ىف سلو « ةداعسلاو نولاب ريسملا ىف
 ربخ هل املو ؛ هوركم كفداصي اليك « ادرفنم بهذت نأ ىغبني الو ةئومأم

 رذحو ةطيح لكب ريسملا ف تذخأف ؛ رفسلاب ىل حمس ؛ ىرلا نم انالوم لاحترا

 . «راطخألاب ةفوفحم ناكملا اذهو روباسن نيب قيراعلا نآل

 , ناكشم رصن وبأ اهابإ كملس ىتلا ةريغصلا عاقرلا نيأ » : ريمآلا هلأسف
 جرسلاعف رو.ىعم . اهنإ : باجأف . « ابلست ىتح اهئافخإ ىلع ةبظاوملاب كاصوأو
 هنع هللا ىضر ريمألا لاقف .ابمذر مث , عمشلاب ةلفقم اعاقر هدبل نم جرخأو

 ةعقر ةءارق دعب لبس وبأ لاقف . امام فرعنل اهأرقاو اهذخ ىنزوزلا لبس ىبأل
 هذهو : لاقو ىرخأ ةعقر أرق مث . انالوم هلاق ىذلا نومضملا كلذي اهنإ ؛اهنم

 مْ 2 اهأرقو عاقرلا نم ةدحاو ريمأللا لوانتو . دحاو ىنعمب اباكف ؛ كلت نيع

 : هلوقب هبجعت ىدبأ

 اهنع لاق . ( فافلاب ال نيئلاب ) نالعب اما بب بحاص حجرو خلا راس ىف اذكه )١(
 مع ص ١ 4 نادلباا م ٠ مايأ ةدس حلاو نالش ثياب ليقو ٠ خل ىحأ وثب ةدلب اهنا تاوقأ

 مم م م
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 ةياغ غلب كلم . نالقأب نم انل هوبتكام نيع اذه ؛ ميظعلا هللا ناحبس »

 نبب ةبرغلا ضرأ ىف هدلو كرثو « تابغرلا لك هل تققحتو « ةايحلا نم رمعلا
 . هديأو هناعأو نبالا كلذ هناحبس هللا ثاغأ اذإف « ءادلأ موصخو ءادشأ ءادعأ
 هب ىلوألا ناك ةميظعلا ةرهابلا لامعألاو "+ ةريثكلا موتفلا هدي ىلع ىرجأف
 . بضغلا اذه لك ىنعم اف ؛ مرفلاو رورسلا ربظي نأ

 ىلاعت هللا دارأو ارمأ دارأ دقل » : ريمآلا عم اوناك نيذلاو لهس وبأ لاقف
 هذه امأ « انالول كلم ام لكو نئارخلاو لاومألاو هشرع كرف ءرخآ ارمأ

 هيلإ وبصي ناكام اوفرعيل ١ سانلا اهيلع علطي ىح ظفحت نأ ىثبنيف عاقرلا
 لاقف . هيأرو بتاكلا بلق اوذرعيو « ردقلا هب ىضق امو ىضاملا ناللسلا

 اهف هل تناكو هذبك ةرم هتايح رخآ ىف انافج اذإ هنإ « مالكلا اذهام » : ريمألا

 ال تالز نع زواجي دق هنأو ؛ انل اهاعر ةحاصم فلأ رظنن نأ ىغينيف « ةباغ

 تمقع دقف ؛ هناوضرو هتمحرب هللا هدمغت' « موللا كلذنم مويلا ديفأسو ( ةريثك

 ؛نورومأم مال نوروذعم مهنإف اهويتاكامأ « دوم لثم ندلي نأ ءاسنلا
 ايتاكانرمأ اذإ الثم نحو «ناطاسلا عم ةصاخ ؛ ةعاطلا ىوس رومأبلل ةليح الو

 .« بتكي ال نأ ىلع ةأرج هل لبف ؛ ,كاله ىلإ ىدأ ولو ءىث نيودتب

 ريبكللا زيربكلا ىف اهقيزمت دعب تاباطخلا كلت ءاقلإب ريمالا راشأ مث نمو

 ةسمخ اهردق ةبب لوسرلا مركأ نأ دعب باكرلا كرحتو « هركذ رم ىذلا

 . مرد فالآ

 تاداعو لاو>أب العرثك أ نو>بصيس لصفلا اذه نوأر قي اهيح ءالقعلاو

 ؛ لضفلا وبأ ءىنإو «هدحو جيبسأ ناك هنأ مهيدل ررقتيو ' ميظعلا ناطلسلا اذه

 ماد بولق ىف لوس ىبأ ةجاوخلا ةصق رثأ نع امهالوأ : نيتردان انبه تركذت

 اودارأ ٠ هميظعت ؟9 هتيؤر دنع مهيلع بجو نيذلا دوعسم ريم الأ



 هس ار بس

 ةدحاو ةرمل ولو اونوكيل ممديج اولذي نأ ىغبني لاجرلا نال اوديري ل وأ

 ءاوس « ةياعلا نم مهقح نولي مهئإف اذه ققحت اذإف « نيروهشمو اراك

 دبق ىلع اومادام ةمظعلاو ةريشلا 7 لظتو « ةمقنلا ىف وأ ةمعنلا ىف اوناك

 لمعلا اذه قف ؛ءاملا ىف اهؤاقلإو اهقيرمو عاقرلا كلت تيدح ةيناثلاو ؛ ةايحلا

 ىلع اهم مهباطخ دأرب ناك نمو عاق رلا كلن' اوجد نم سوفن) ةحارو ةنينأمط

 « لاوح الا هذه لثم ىف ؛كولملا امنأكف. أم مذخأي نل هنأ اوكردأ ذإ « ءاوسلا

 , لجو رع ىلوملا نم امالإ نوقلس

 نوره نينمؤملا ريمأ نأ ءافلخلا رامخأ ىف تأرق دقف ةمظعلا ثيدح امأو

 تركذ ةليوط ةياكح كلتو « ناسارخ ىلإ دادغب نم لترا نأ دعب ديشرلا

 ؛« سوط هغواب دعب ديدش ضرم هارثعا « ايابسأو اهتعاوب بتكلا ىف

 هرزوتسا دق ديشرلا ناكو « عيبرلا نب لضفلا ىعدتساف ؛ كالحلا لع فرشأو

 : لاقو هب لتخأ ىتأ ايلف « ةكماربلا دعب

 ثعبأو انه ىفداف تمام اذإف « ىراهت تنذآو ىتعاس تند دفل ٠ لضفاي

 ابو برملا تادعمو نئارخلا نم ىعمام لكب « ىمتأمو ىفد نم غارفلا دعب

 نإف « ورم ىف نومأملا ىبا ىلإ ؛ باودلاو ليخلاو نادلغلاو ديبعلابو ءايشألا

 داجلاو ةفالخلا ريرس كانه هيدلو « دادغب دبع ةيالو هل ذإ « اهبنع ىغ ىف ادمع

 ىلإ ريسي نأ نم مدخلاو دنجلا ند انه نم ادحأ عنمب الو « نئارخلا عاونأ تشو

 « دادغب ىلإ ؛ اذه لكنم غرفت نأ دعب ؛ عجرا مث ؛ كلذ ىف بغر اذإ نومألا

 ؛ ةثالثلا ىدالو ال هتفلخ ام ىلع ظفاحتلو ؛ اهصائو اريزو هل نكمل دمت 0 دنع

 ىصاخ نم ىأ وأ تنأ ؛ ىغبلا قيرط تكلسو ردغلا ترثآ نإ ؛ كنأ لعلو

 : عيبرلا نب لضفلا لافف . « هباّقع نوقلتو هللا نوطخست كلذب منِإ ؛اراع ناكل

 « . اهذيفنتب موقأو ةيصولا هذه ظفح اس فأل ع نينمؤملا ريمأو ىلاعت هللا دهاعأ »

 منأم هل مقأو * يلاتلا مويلا ىف نفدو ةلبللا كلتت ىف هيلع هللا ةمحر ديشرلا تامو



 سس عقل بم

 اليلق الإ اوراسف « صوخشلاب ةيشاحلاو دنجلا ةفاك ىلإ لضفلا زعوأو « ميظع

 لحتراو . ورم ىف هيلإ ةيئالع وأ ارس اوراسف نومأملا ىلإ نوايمب اوناك مهنم
 وهللا ىلإ ةديبز نب دمه فرصناو ةرازولا ءابعأب ماقو دادغب غلبو لضفلا

 رعوأو « دهعلا ةيالو نم نومأملا ميسا اوطقسأ ىح لضفلا لمع مث . نوجناو
 كلتو . هثاجبم ءارعشلا رمأ اك ١ ريالا قوف نم ءوسلاب هوركذي نأ ءابطخلا ىلإ

 نم طحلا هعسو ىفام لك لضفلا لذبو . رخآ رمأ ىلإ فد,: نمو ةليوط ةصق
 ؛ ىلاعت هللا ءاضق ليبس ىف فوقولا مطتسي مل هنأ ديب « هريقحتو نومأملا نأش
 ناهام نب ىسيع نب ىلع ركسعي ناك ثيح ىرلا ىلإ نينهلا وذ رهاط راس دقف
 دادغب ىلإ ىرلا نم اوهجتا مث ورم ىف نومأللا ىلإ هب اؤاجو هسأر زيحاو هبلغف
 نم ابمجابم نيعأ نب ةمثره ناك انني رهاط اهتاهج ىدحإ نم اهمجاهف « اهينهج نم
 تبذنا نأ ىلإ « ماع فصتو نيماع ةده الا برخلا ترمتساو ؛ ىرخأ ةبج

 . ورم ىف نومأملا ىلإ اضيأ هسأرب اواسرأو «هوانقف رهاط دبب ةديبز نبأ عوقوب

 ضعب امهلالخ تعقو نيتاس ورم ثبلو « هل كلذ دعب هفالخلا تماقتسأو

 تيةتساو ةفالخلا رزإ كلذ دتشاف « دادغب ىلإ نومأملا مدق ىح ؛ ثادحالا

 ىراوتو « تابارطضالا تبناو فالخلاو عازنلا بابسأ لك تلازو اهرومأ

 مقو مث تاونس ثالث نم رثك أ كلذ رثأ ىلع راظنألا نع عيبرلا نب لضفلا

 . ءافاخلا خيرات ىف اهرابخأ تءاج ةليوط ةصق هذهو ؛ نومأللا دي ىف

 « ةءورمو ًالضفو القعو الح هدحو جييسأ ٠ هنعرهتشا ؟ نومأملا ناكو

 رفغو لضفلا نع حفصف ؛ ةأرسلاو ءامظعلا هب ىلحتي نأ ىغبفي ام لكل اعمجتسم

 ترمو . ةمدخلا ىلوتي الأو هلذام ىف ميقي نأ ىلع « ءافجلا كلذ لك ١ عم هل
 نومأملا ةيشاح نم ةعامج مرع ىِتح « لاحلا كلذ ىف لضفلا ىلع لاوطلا مايألا

 لضفلا ناك امل نومأملا دنع هل اودفتف ؛ ةيئاوملا صرفلا زاهتنا لع «هتصاخو

 هنوفطعتسي ةفيلخلاب اولاز امو « ىسنتال ىلا ءاضيبلا ىداباألاو ةلزتملاو ةناكملا نم



 دعس لل و عن

 نأ دعبو « ةمدخلا ىلإ لصضفلا دوعي نأب رمأو هنع افعف هل هبلق قر لح

 باجح ريبك « رهاط _..ب هللا دبع ىلإ الجر لضفلا لسرأ رمآللا اذه ردص

 زواجت دقل » ؛ هل لوقيل ةيوق ةقادص امبنيي تناكو تقولا كلذ ىف نومألا

 نأ فرعأ ىنإو « هاكردلا ةمدخ ىلإ دوعأ نأ رمأو ىلز نع نينمؤملا ريمأ

 كعسو ىفام لك تلذب دقف « كنم نوعب ؛ ىلاعت هللا لضف دعب « م دقرمألا اذه

 نم ىنآل ناك امو ىل ناك ام ملعت كنأ ريغ « ةينمأللا هذه ىل تققح ىّبح دوج نم

 « نآلا دعب ةلودلا ىف لنمو « ةمدخلا ىف ىنأش نوكي نأ ىسع اسف « ةناكم

 عيطتست ةمبم ىهو ىلزنم هيلع نوكتسام ملعأل رخآ ادهج لذبت نأ وجرأف

 ريمأ فرعي ال نأ وجرأو « باجحلا ريبكت نأف كلامعأ ةلجج نم اهنأل ام مايقلا

 2٠ ىنع ساهالا اذه رودص نينمؤملا

 بهذو . « كلذل عيطتسأ ام لك اركاش لذيأس» لوسرلل هللا دبع لاقف

 ىلإ ةعقر بتكف « انذإ دحي ل هنكل « رصعلا ةالص دعب ةرضحلا ىلإ هللا دع

 هبل> نم رظتنم وه اك نينمؤملا ريمأ انالوم ىمأ دقل ٠ : اهف لاق ةفالخلا سلجم

 هل نذأو «كلذب هايحأف , عيبرلا نب لضفلا « بنذملا دبعلا كلذ نع وفعلاب همركو

 ؛ نيعمجأ مدخلا ىلع اهب نم ىلا ةميظعلا ةنملا هذبب حرفف « ةمدخلا ىلإ ةدوعلاب

 ىلا ةجردلا نع ىلاعلا رمآلا نوكي امع لأسأ نآلاو « مهسوفن اهلإ تنأمطأو

 صاخلا مداخلالصوأ الف .« ةفالخلا ةدس ةمدخم فرشتي نأ ىلإ اهيفدعضو بجي

 نومأملا ةفيلخلا عم رهاط نب هللا دبع ةداع تناكو « ةفيلخلا ىلإ ةعقرلا

 ةفيلذللا بتك ٠" ةعقرلا كلت لاثمأ هيلإ لسرب نأ « سانلا نع بجتح امدنع

 هتيتك ام ىلع نينمؤملا ريمأ علطا دقل « رهاط نب هللا دبعاي » : هيف ءاج هطخم ادر

 . عمطلا هب دتما دقف نآلل ايح قب دقو امأ ؛ عيبرلا نب لضفلا رداخلا ىغابلا نأشب

 ثيحم تاجردلا سخأ ىف هلعجت نأ ىغبنيو ةعفرلاو هاجلا هسفنل بلطي ذخأف

 . « مالسلاو ركذلا لماخ سراف نأش نع هنأش قري ال



 دحأ عم هلسرأو « فسآلا ةياذ فسأ « باوجلا اذه رهاط نبا أرق ايلف

 :هل لوقيل عييرلا نب لضفلا ىلإ « باوجلا ربظ ىلع بتك دقو « ارس هناقت

 ؛ركابلا مابصلا ىف تأت نأ باوصلاو « وحنلا اذه ىلع باوجلا لصو دق اه»

 عالطتساو مالكلا لاجم ال هنإف كل هدادعإب ترمأ ىذلا ناكملا ىف ساجتف
 هلعاو ؛ ميرك مهش اذه انالومو هايقع دمحت ال ام ثدح نأ ةبشخ ىأرلا

 ىلع رمآلا اذه متو « ةعيضولا لاحلا كلت ىلع نوكت نأ هبجعي ال كآر ول

 ُ مايألا ند

 ةمقرلا ىلع علطاو ةلاسرلا هغلبو لضفلا ىلإ دمتعلا لصو نرأ دعبو

 0 ىحاللص هيف ىربو هل ىقرمأي امب لمعأس ىنإ ةعاطو اعمس : لاق . باوجلاو

 . هرعش دبق هب رمأت امع درحأ نأ ىلأ ىرتس ' رهاط نب هللا ديعاب

 نأو « بطاصم ةثالخلا راد لخدم ىف اوديشي نأ رهاط نب هللا دبع رمأو

 ىف اهادحإ ىلع لضفلا اوسلحي نأب زعوأ مث « سواجلا ''"طسبلاب اهوشرفي

 ؛ رخآلا ىارسلا ىلإ ةفضلا هذه نم روبعلا نوكي .ىرأ ىلع ؛ رصقلا ليخدم

 ماقم ىلإ دنجلاو ةبونلا بابرأ نم ةبترم هل نم لكب صتخت تابارسلا تناكو

 ىارسلا ىف لضفلا عضوم لعج ؛ نينمؤملا ريمأ رمأكو . باجملا ريبكو ريذولا

 مم توت ةفصلا كلت ىف سلجو ءاخل ؛ قسغلا تقو روضحلاب هيلإ رعوأو ؛صاخلا

 اوناك« ىجراخلا رصقلا ىلإ دوفولا ىف سانلا ذخأو راهنلا علط اءلف ؛ناور ذامثلا

 ناك امل « مارثحاو ةلجتب هنويحيو ؛ هتيؤر دنع ةرورضلاب « لضفلا ىلإ نومدقتي

 « هتبابم نم ةئلتع مهمويع تناك دقف « ةناكملا ىاسو ةلزاملا ولع نم مهسوفن ىف هل

 ؛هوزوجي ىح عضاوتو فطل لكب مهبل رذتعيو مهب فتحي ىلاتلاب ء وه ناكو

 جسنيو مورلا نحن طش ةدلب ةروفحم نأ سوماعلا ىف ءاجو . روفحم ةيلكب سب انه (1)

 . ىرروفجم ا طاسلا ىئمع تارم ةدع روقحملا ىوبلا مدختساو , طا اهب



 اوناكو , ةييطلا ةلماعملا كلت هنولماعي نابعآألاو ءارمأللاو باجلا ناك كلذكو

 ناك دقف « رهاط نب هللا دبع باجحلا رييك امأ « ةمزاللا ةوافحلا هب نوفتح

 الاثتما مث ىذلا ىجراخلا رصقلا ىف هسالجإ نع ارذنعم هل امارثحاو ةلجت مهرثكأ

 ركزت مث . دجلا نم عاطتسي ام ىصقأب لالا حالصإ ىلع لمعلاب هلّمأو ء مألل
 لخد نينمؤالا ريمأ نذأ اييحو . لابقتسالا تقو لح ىّتَح هساجم ىلإ بهذو

 ةلودلا ناكرأو ءاظعلاو ءارماألاو بصانلا باحصأو ريزولاك نايعاألا لك
 هتيتر بسح ؛ هنأكم ىف مهنم لك لحو . فيرشلاو عيضولاو داوقلاو باجحلاو

 ىلإ باجحلا ريمك رهاط نب هللا دبع مدقت . ماقملا مهب رقتساو ءاسلاج وأ افقاو

 دقو « رءألل اذيفنت عيبرلا نب لضفلا دبعلا ءاج دقل » الئاق « نينمؤملا ريمأ

 وه اف « ةعيضولا ةلذاملا هتلزنأو رمآألا بس ىجراخلا رصقلا ىف هناكم تاعج

 هل نذأف همركو هلح هيلع بلغ مث هرب نينمؤملا ريمأ ركسفف .« همدقت ىف كرمأ

 ؛ عيبرلا نب لضفلا مادقتساب بجاح ىلإ رهاط نب هللا دبع رعوأف « لوثملاب

 ءالولاو ةيدوبعلاو ةعاطلا ضورف ىدأ ةفالخلا ةرضح ىلإ لصو امدنعو

 هنع ردص أمنع وفعي ىح اعرضتم ايك اب نينمؤملا ريمأ |ريثك ف طعتساو بحي اك

 ليبقتب هلنذأو هنع حفصو هيلع فطعو ةفيللا ايحتساف « بونذلاو ابطا نم

 هللا دبع باجحلا ريبك ذخأ هعضوم ىلإ لك داعو لابقتسالا ىهتا امدنعو . هدب

 هلي ىح عيبرلا نب لضفلا نأش ىف دبجلا اولذبو ءاعيفش همم ريزولا رهاط نبا

 نايعاللا اهبف سلجم ىلا ىارسلا ىف هناكم هل اونيعي نأ رمأو «ةيناث اضرلاب ةفيلخلا

 . ناسحإلاو ةيانعلاب دعوي نأو

 4 فيرشتلا أله ةغلبأو لاحلا ف ةفيلخلا ندل نم رهاط نإ هللأ دمع جرخو

 هبلإ ةايحلا تداعف . ىرخأ تانانعب هلّمأو هنلزنم نيبو « ةفيللا هب رمأ ىذلا

 رهاط نب هللا دبع غرف امنيحو . رهاط هل اهنيع تلا ةناكملا ىلإ هرطاخ أدهو «كلذب

 هرأد ىلإ ريسيل ةفالتخلا راد ند بكرو ةدوعلا تفو ناو ةفالزخلا كم ديخ نم



 مس الا“ ممسم

 لضفلا رداب رهاط نب هللا دبع داع ايلف «ةفالخلا راد ىف دعب عيبرلا نب لضفلا نأك

 دلعي ينك و «مجري نأ لضفلا نم سْلاو فقوو ؛نانعلا هللا دبع ىولفهتعياشا
 هللا دبع لصو امدنعو . هرصق باب , ىح نانعلا ىلإ نانعلاو اراسو ؛ لاح ةيأب

 رذتعاو كلذ هيلع ادبو « امظع عيبرلا نب لضفلا نم دلجخ ناك« هيأ رس باب ىلإ
 ددؤسو ةءانعو ناسحإنمقحتق كنإ لضفلا هل لاقف ةدوعلا هنم سمتلو هبلإ
 اريدج هأرأ ءىث ايئدلا ىف ىل سيلو كتءورمو كلضفوكلصأ نم اعقوتم ناكاك
 « كتبتعىلإةفالحلا ةبتع نمكنانع ىلإ ىنانع عضأ نأ نم مظعأ كعيمص لباقم ىف
 :نآلل ىقايح ةليط ءافلخلا نانع ىلإ ىنانع تقس ام ىنأ « ىلاعت هللاب مسقأو
 لاقف . ىل ائمدق ىلا ةمركملا كلتل هأفاكم كنانع ىلإ ىنانع تمعض دق اذنأ اهو
 «ىرظانو ىلقب ىربكلا ةبانعلا هذه تلبقت دق انأ اهو ؛ لوقت كل هنإ » هللا دبع
 داوجلا نانع لضفلا ىول مث . « رسال لضفلا اذه رخدأو ىمظع ةئم اهفرعو
 ؛ ةرضحلا لضافأو ءاظعلاب نيتتوحشم هءارسو هتلحم دجوف « رادلا ىلإ داعو

 ءاجو . ليللا تح رمتساو ؛ مهديعيو « سانلل رذتعي ذخأو هناكم ىف سلخ
 . داعو ةئنبتلا مسأرم ىدأو ؛ رصعلا ةالص دعب رهاط نب هللا دبع

 ىأ ىلع ىري نأ عيطتسي اهيف لمأتي ىذلا لقاعلا نإو « ةصقلا هذه تبنثا
 . ءال ٌوه رصعلا ءارظع ناك وحن

 رهاط ناك ؛ ورم نومأملا هيف ناك ىذلا تقولا ف عاقرلا ثيدح امأو

 ئحر ترمتساو ؛ ةديبز نب دمع ىلع قانخلا اوقيضو « دادغب بابب "0 ةميرهو
 سانلا فانصأو رباك آلاو نومدقملا ناكو انامز رودت ةنحاطلا بورحلا كلن

 ةعضب ىف لئاسرلا كلت عدوت نأ رمأف « لئاسرلا نوبنكبو نومأملا ىلإ نوبرقتب
 . نرومألا لصوو ؛ دمح لتق ايلف . دمم لعف كلذكو ؛ اهب اوظفتحاو طافسأ

 امأ ؛ ابظفح رمأ دق نيمأللا ناك ىتلا عاقرلا كلت ةنَرلا رضحأ « دادخب ىلإ

 نومأللا لئخاف ورم' نم ثبتك دق تناك ىثلا عاقرلا رمأ اوضرعو « نومأملا
 ( يفمبلا بع "م



 تنس أ“ ع يع

 ىغبفي اذام » لاقو ء هيخأ طافسأو هطافسأ لاح ركذو لبس نب نسحلا هريزوب

 كحضف « نييناجلا ةنوخ داعبإ بحي » نسمحلا لاقف « بابلا اذه ىف هن لمعلا

 نومضنيو نوبهذيف نيقيرفلا نم دحأ نمحاب اذإ قبب ناف » لاقو نومأملا

 ءالؤه نكي ملو كلملا ريرس قحتسي انالك نيوخأ انكو « انتوعديو ودعلا ىلإ
 ؛ م,سفنأ ةباعر مهب ىلوآلا نأ اوأرف ؛لاوحألا لوؤت انيأ ىلإ نودلعي سانلا

 دحأ راضي نلو ةنامأللا ةاعارم ديبعلل ىغبني هنال « أطخ ناكهوتأ ام لكنأ ولو

 . قدصلا لجأ نم

 لاقف .«دحأ بلق ملت الو اذه ىسنت انإف « ةفالخلا ىلاعت هللا اناطعأ ذإو

 ؛ لطاب ىلع ىفإو ىأر ىذلا مظعلا ىأرلا اذه ىف قحلا ىلع انالوم نإ » سلا

 ىتح رانلا ىف تيقلأو طافسأللا اورضحأف نومأملا رمأ مث . « ءوسلا نيعل ًادعبف

 دوعأو . اتيبثلا دقو نيتياكحلا نيتاه روغ ءالقعلا ملعيو . عاقرلا كلت تقرتحا

 , خيراتلا اهب نادزب نأ وه تاياكمللا كلت 5 ركذ نم ضرغلاو ؛ خيراتلا ىلإ ةم

 نم ذختي ام هعفريو مايأألا نم نوعلا دحي هلقع ةمحلا قفار لقع ىذ لك نأو

 ىلع هعبط دكوعي الو « بيثرتلاو ميردتلاو فيلكتلاب هتلزنم نم ديزي ىح ةايحلا

 « سعاقتبو ىخارتيف اهغولب بعصي نالف ابغلب ىتلا ةجردلا كلت نأ ىف ريكفتلا

 لاني ىتح ةمحلا لذبي لب «نالفل ىذلا ملعلا كلذ ىلإ لوصولا فيكلوقي وأ

 لجو رع هلا هاطعأ ىذلا لجرلل بيع ريكأ نإف . معلا كلذو ةجردلا كلت

 لعتي وأ ةلدتم ىلع لصح نأ عيطتسي وهو « ءانع نود ءابقاث امهفو ةيماس ةمه

 خيلب ىنعمب بابلا اذه ىف ءامظعلا دحأ ىتأدقو . ارئاخ عجارتينأو هب ىنعيالأ ءاملع

 : رعش « وه

 "ماعلا ىلع نيرداقلا صقنك ائيش ساسلا بويع ىفرأ لو

 )١( اهمالعم ىينثملل ةديصق نم :



 مس قسم

 نوذخأيف ) ليم لع علاطت نأ نيضاملا ريس و تاناكحلاو بتكلا ةريافو

 . قيفوتلا ىلو هللاو مديفيو مومبي ام أمنم

 « »ب <

 ناثماد نم ليحرلا : هنع هللا ىضر « ةلودلا بابش ريمألا دارأ امنيحو
 ةاضقلا ىلإ كلذكو ناسارخ رالاسهرس بجاحلا ىزاغلا ىلإ بتكي نأ أ

 ىغبني اك نوئشلا مظنت نأ بجيف « مهلإ مداق هنأب لامعلاو سيئرلاو نايعألاو
 نأو « ريمآلا ءاقلل بهأتي نأ ىزاغلا بجاحلا ىلعو « لاوحألا هذه لثم ىف
 لك أب نيزبجم اعيمج اونوكي نأو ءاثيدح مهدعأ نمو ءامدقلا هدونج هعم نوكي

 نم انل ىدأ ام ءاقل ءاوجلا ريخ ىزاغلا بجاّلا ىوجيسو اذه « حالسو ةدع

 ؛ ناسحإلاو ةياعرلا نم ارفاو اطسق ددجلا دنجلا لانيس 5 « ةريطخلا تامدخلا

 لمكتسل ةفواعلا نم لامعلاو سيئرلا هدعأ ام ىلإ نانئمطا ىف نوكن نأ بحبو

 نيسوق باق تاب دق مبملإ انمودق نإف « بيع لك اوفالتيو صقن لك عينا
 . ندأ وأ

 نمو ىزاغلا بجاحلا ذخأ « مهيلإ رماوألا نوعرسملا لسرلا غلب الفلا

 ناون نود اوماقو « عاطتسي ام عرسأب لامعألا نم مزاي ام لكب مايقلا ىف هعم

 « رومألا نم رمأ ىأ ىف صقن ةمث كلذ دعب قبر ملف « مهيلإ بلط امب لامهإ وأ

 لصو مث . حالسلا لهأ دي ىلع لامعألا نم هب مايقلا داري ناك ام لك متو
 هلابقتسا ىلإ عراسو « قبيب قاتسر ىلإ ةداعسلاو نيلاب دوعسم ريمألا باكر

 ريمألا فقوو « ماشتحاو ةهبأب ةرارجلا شويجلا هبحصن' «ناسارخ رالاسهس

 رمأف « تارم ثالث هيدي نيب ضرألا لّبقو ىزاغلا هيلإ راسف ؛ ةوبر ىلع

 باكز لّيقو افقاو ىوتسأف « موقي ىتح هدضعب اوذخأي نأو هومركي نأ ربمألا

 : اذه لاقف « ريمألا



 معس اهناتإ سك

 دقلو ءاضيأ انيلع ام نحن موقن نأ قبف «ءادآلا قح كيلع ام تيدأ دقل

 نيماس لصن امير ةبجاولا علخلا اهيلإ فيضنسو ؛ مويلا ةيرالاسيرسلا كانحنم

 . « روبات ىلإ

 داوج شيجلا ومدقم رضحأ مث « تارم ثالث ةيناث ضرألا ىزاغلا لّيقف

 :لاقو ءابقنلا هيلإ ىعدتساو ريمالا نع اديعب فقوف «هايإ هوبكرأو رالاسهسلا

 عئالطلا ىلعو ءانالوم اريل اوريسيو ةئبعتلل |وئيهتيل دنجلا ىلإ رعوي نأى غبفي »
 تعفتراف نيمّدقملا اوغلبأو ءابقنلا عرسأف . « ةمدخلا اونسح نأ نيمدقملاو

 ؛ ءامسلا نانع لاجرلا تاءادن تقشو قاوبألا ريفن العو لوبطلا تاوصأ

 تامالعلاب نوزرجلا نابلغلاو اهعوردو اهتحاسأ لماكب ريسن بئانجلا تأدبو

 ةلايخ جاوفأ م رأ ىفو ؛ هلاّج لاو ناسرفلا نم ريثكب ةصاخلا ليخو دراطملاو

 هدئاق جوف لك ىلعو ءاجوف أجوف أورمو « ةلمأك ةدعو نسح ديبمتب « مدقم لك

 ؛ءاسملا ىح ىحيضلا نم ادتم ضرعلا اذه لظو «فقيو ضرأألا لمعي ناك ىذلا

 لزنو "8 نيمدقملاو رالاسهبسلا ىزاغلا ىلع ريمألا فطعت مث . اعيمج اورم تح

 . ةويرلا كلت نم

 ةثالث وحي اهيلإ ةفاسملا تناكو ؛ ةيبدملا ىلإ ريمآلا بكر ىلاتلا مويلا فو

 ةنيدم ىف قبي لو ءاشعلا تقو اباصوو نيتالصلا نيب ام كرحت دق ناكو ؛ خس|أرف

 ناكو « ءاعدلاب مهتنسلأ جبات « ةدهاشملاو لابقتسالل جرخو الإ دحأ روباسي

 نايعألا ىلع ىنثي هنع هللا ىضر ريمألاو « مكحلا ركذلا تانآ نولتري ءارقلا

 ىثطع سانلا ناكو « هذانسأ ناكدقو « ىنضاقلا دعاص مامإلا ىلع اميسالو « اعيمج

 دودح ىلإ ريمأألا لصو املو . هلثم دحأ دبعي ملاموي ناكو ؛ كلملا اذه ةيورل

 نهلاو دعسلاب اهلذتف خايداش ةقيدح رطش راس مث «سانلا اوديعي نأ رمأ  ةنيدملا

 خابداش ىف ةديشملا تارامعلاو ةينبالا تناكو . ةنسلا كلن نابعش نم رشاعلا ىف

 كنسح ريزولا اهدعأ ىلا ةئيقلا شرفلاب تشرف دقو «شاررلا عاونأب ابلكةنادزم



 ا

 ةحصب روصغلا كلت اوأر نم دهشيو ءابلثم دحأ ركذي ملام ىنابملا هذهل ةصاخ
 . انه بتكأ ام

 , ةقيدحلا طسو جاتلا ةفص ىف .راكو «شرعلا ىلتعا ىلاتلا موبلا فد
 « اديعب ةفصلا لي ام ناملغلا فوفص تدتما ذإ « بيبم لف ىف لبقتساو
 فقو ةحاسلا ىفو « ةقيدحلا باب ىتح ءادع نوصحي ال بترلا لهأو ءافرعلاو

 ريمآلا رمأو , دعاقو فقاو نيب اولظو ةبحتلا مثشحلاو ناسرفلا نم ريثك

 ىف اوملكتو ءاملعلاو ءارقفلاو ةاضقلا لخد مث ؛ ىزاغلا رالاسهبسلا سالجإب
 دحأب فتح مل هنكلو ؛ هنع ىلاعت هللا ىضر ريمألا لع اونثأو « ىزاعتلاو ىناهتلا

 مث ؛ياركلا داشَمحم قنا ري ىأو ىلع دمج ىبأو دعاص ىضاقلاب هءافتحا

 : مو الئاق عيمللا ىلإ تفتلإ

 اريظن هل رأ )ل ىح ىف هن منَقامو ءابلهأ بحأو اهبحأ زكرابم ةنيدم هذه نإ »

 هللا لضفي اعبي رس ىهتليس هنأ ودب لع انمامأو « ناسارخ دالب نم ىأ ىف

 هذه لهأو « ةماع ناسارخ لهأ نوئش ىف هنم غارفلا دعب رظنسو ؛ هركذ رع

 « يسأرملاو مظنلا نم كنسح هندحتسا ام ءاغلإب نآلا رمأتسو « ةصاخ ةنيدملا
 نم اعبتم ناكام ىلع روباسينب اهريغو ءاضقلا ىف لامعألا ةدعاق نوكت نأبو

 ىلع روجو فسع نم سانلا بدصي امب ةاره ىف نحنو عمسن انك دقو ؛ لبق ىذ

 ىلع دعاست نكت ل ذئتقو لاوحاللا نأ ديب ءهب ضرت مو هناوعأو كنسح دب

 ؛ مايآلا كلت ىف ماثآ نم اوفرّتقا ام ءازج ءالؤه قليسو ؛ كلذ نود ةلوايحلا
 ةيالولا راد باوبأ ستفت نأ ىلع ؛ عوبسأللا ىف نيموي ملاظملا رظنتس نآلا ذنمو

 ؛ هتمالظ ةبلظم بحاص لك ضرعيف ؛ عيضوو فيرش نيب قيرفت نود عيمجلل
 ىزاغلا بجاحلا قييسو . ءانع ىأ متجتي نأ نود «ابيف لدعلا بلطيو

 ناويدلا اودصقي نأ ىخبنيو ؛ باونلا ةيقب عم ملاظملا سلاجم جراخ رالاسيبسلا

 ضرعتسن نأب انرمأ دقو . بحي اهب اهيف !ولمعيل تامالظلا مييلإ عفرتو هاكردلاو



 عتمتي ى « ممحارس قلطي نأو نينوجسملا دويق كفت نأ,و ٠ مويلا نوجسلا
 هيلع بقاعي كلذ دعب امبإ دحأ فرتقا نإف « ةنيدملا هذهل انمودقب !وأنبيو عيملا

 . « هنيح يف

 ناطلسلا ىلع اونثأو « اريبك ارورب ةيكلملا تانايبلا هذبب روضحلا رسو

 ةساجلا هذه ىف ريمآلا ىدبأ دقل ؛« لجأ » : دعاص ىضاقلا 4٠ لاقو « أرطاع ةانث

 ةدحاو ةجاح ىلنإو «مالكىأ دحأل هعم قبي ملام ةماهشلاو مركلا نم ةدحاولا

 : ريمألا لاقف . «كرابم ساجب سلجملاو ءدعس موي مويلاف ؛ ىل نذأ نإ اهضرعأ

 ناطاسلا معي : ىضاقلا لاقف . باوصلاو دشرلا نيع وه ىضاقلا هلوقي ام لك نإ

 ةرهاظ مراثآو ةنيدملا هذه صا وخ نم مو ةمبدق ةرسأ ةيليئاكبملا ةرسآلا نأ

 لعلا نم ةبترملا هذه تغلبو مهتمعن لظ ىف تأشن دقف ؛ّلع مبقح فرتعأل ىنإو

 روج نم مهنم قب نم باصأ دقو « قنع ىف قوقح مملو « مهتياعرب هللا لضف دعب

 فاقوأ تسردو مبك ةلمأ تردوصف « غلاب ررضو ريبك فيح هريغو كنسح

 ابعاجرإب رمأي نأ ريمألا ىأر نإف «اهتاقرطو ابملاعم تريغتف ؛ مدادجأو مهئابآ

 ةرسآلا كلت دارفأ اهب عفتني ةميظع ةنم كلتف « هتنايدو هتمض ىضقت !؟مويلا مهيلإ

 لصيو فاقوالا كلن ايحتف « مهام تتشتو ملاوحأ تبرطضا نورخآ ةعاجو

 . ديدس ىأرلا اذه نإ : هنع هللا ىضر ريمأللا لاقف . ليبسلا رباع ىلإ اضيأ امعير

 لي, نم نيليئاكيملا فاقوأ صلختسي دعس ىبأ نب راتفم ىضاقلا ىلإ اوت راشأو

 قفنيو أمالغ نم ةدئافلا معنف « اهريبدتب موقي ىح هب قئي نمل ابملسي و نيبصتغملا
 ملع الف ةصاخلا مهكالمأ امأ : ريمألا لاق م“ . ابيلع ةفوقوملا هوجولا ىف اهعير

 ءاهنأشب ةقيرطلا كلت ذاختا ىلإ مظعلا ىضاملا ناطاسلا امد ام فرعن الو ء اهم انل

 ناويدلاب ىفذوزلا لبس ىنأ ةلباقمل ليئاكيم انبأ مهارإ وبأو لضفلا وبأ بهذيلف
 «ىخبني ام هيف رمأتف انيلع رمآلا ضرعيل ؛كالمأللا كلت رمأ نم ايلعي امب هاريخيل

 بتكي نأ هل نأ كءاعيمج اها هببجنل رومألا هذه لاثمأب الع انطيحت نأ يضاقللو
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 ؛ رفاولا ءانثلاب عيبا ةنسلأ تجهلو « ةعاطو اعمس» ىضاقلا لاقف .انرفس دعب انيلإ

 اوطرعو 0 ناويدلا ىلإ موعبل ة تل مومعامجو ليئاكيم لآ رضح م

 مهديغو مايرتألا نيعرارملاو ءالكولاو نيقاهدلا ةفاك ىلع شبقلا قلأف « مبلاوحأ

 : ةرع دعب ةلذأ اوحبصأف « رفاو ريثك لام مهم قوتسأو مهءامسأ أوركذ نم

 0 مبك المأ ليئاكيم لآ لإ تدعأف 3 ريم رمآلا ةقيفح لهس وبأ غلبأو

 لئاسر ىرألأ نم تاصو مايآلا كلا فو ) ةقومرألا ةلزنملا مه تحبصأو

 : اهيف ءاج
 ؛ ىرلا ىلإ اودصق ةيهاشنهاشلا دحأ مممعزتي نيرورغملا نم ةعامج نإ

 ىذلا ؛ اذه مبميعز نإو « دالبلا ىف ةنتفلا ةراثإل « ىلاعلا باكرلا اهرداغ نأ دعب

 نايعأل أس نسح نإو ؛ الوسر ناملس نسمح ىلإ دفوأ ؛ هوب لآ باقعأن م وه

 هوباجأف « لمعت نأ بجب اذامو باوجلا نوكي نأ ىغبني اذام » : الئاق ىرلا

 ةنيدملا ىلإ لوسرلا اولخدأ مث . «هنم كحمرن نحنو رمآلا اذه انل عد» نيلئاق

 اوبهذ عبارلا مويلا ىفو ؛ سانلا نوعمجيو مايأ ةثالث ةدعلا نودعي اوذخأو

 هليخت ناهلس نسح لبقأو « ةوبر ىلع هوفقوأ ثيح ةئيدملا رهاظ ىلإ لوسرلاب

 ملأ, «لجر فاللآ ةرشع نم رثك أ ءةنيدملا لهأ هئأرو نمو هن رمو ةموسملا

 بكوملا كلذ رم نأ دعبو ١ هب رقلا اهيحاونو ةنيدملا ةلاكر نم مراكأ ) جالس

 : هل نيلئاق لوسرلا ةنيدملا نايعأ بطاخ

 ناطلسلا نبا دوعسم ناطاسلا وه انكيلمنأ لعاف الأ «تيأرام تيأر دقل »

 نود انه ىلإ ىنأي نمل وأ كبحاصل سيلو « نوعيطم هلاجراو هل نحنو ؛ دوم
 ريخأو ؛ لعف ؛ حامرلا نعطو فيسلا دح ىوس ايدل باوج انناطاس صمأ

 نإ ؛ هل لقو ( نت الو ناصقن ريغ نم كتيأرام فصو تعم مب كيحاص

 مهنم مهصالخ دعب اوقاذ دق ىرلا لهأ نإو ؛ ةملايدلا ىديأ نم انذقنأ ناطلسلا

 , « ءانهلاو ةحارلا معط
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 . ىأر ام ريخأف هليبس ىلإ ىضمو « هوباثأف مهلطم قيقحتب لوسرلا مدعوف
 رورغملا لوح اوعمتجا نيذلا ءاغوغلاو نيدسفملا نم ةنفح ثدكأ دقو اذه
 نيموي ىف ىرلا كءلسن ىتح مدصق ىغبنيف ةماعلا نم رطخال » نأب ىجوبلا
 . ىرلا ىلإ ريسلا اوثحو قاوبآلا اوخفنف ٠ « ةنالث وأ

 اواسرأ ّىح نيفلاخلا ءىجمب ىرلا نايعأو نابلس نسح فرع نأ امو
 منخم ىلع لوصحلا ىف عمطيال نأ هل حصني رورغملا ىمليدلا ريمألا ىلإ بيطخلا

 ىرلا لهأ نأب هثبنيو ؛ هلوح اوربمجت 4١ نيذلا قمحأ ءالؤه دب ىلع
 نم ءامد نقحي نأ هب ىلوألاف؛ مهيلع اكلم دوعسم ناطلسلا ريغب نوفرتعال
 ىلع مداسجأب رباقملا ءلتمتف «مبيبأ ةركب نع مبكالهإ ىف ببسن الإو هلوح
 ميركل صأ نم هنآل ؛ لذبلل نودعتسم موقلاف لاملا نم ائيش ديرب ناك نإ هنأ

 ةنتفلا عفدو ىذآلا فكل الإ سيل نأشلا اذه ىف لاقي ام لكو اذه « فورعم
 . رذيأ نم رذعأ دقف الإو

 رورذملا ريمالا نأ ديب ؛ مالا هعم نمو ىبليدلا غلبأو بيطخلا بهذف
 : مهغلبي وق لإ بيلا دامو « انقل اورقو ايجاد نونا نم هاو

 .« هلع بجي امب لعأ نآلا مت :أو ؛ الوبق هل وقل ةعاملا كلت نم قلي مل هنأ

0000 
 نيسمخ نم رثك أ ةنيدملا باب ىلإ جرخ دقو اذه « المك هحيلست نكي مل نم
 اورمأإ ىنايعاألاو سيئرلا ىلإ زعوأ نسح نأ الإ « اهناكس نمافل افلأ نيتس وأ
 دنجلاو وه بهذي اهبب « ةنيدملا نم دحأ جر الف مهنك امأ ىف ثيرلاب سانلا
 راسو ٠ هتدع سماألل اوذخأو هتيصو نايعألاو سيئرلا ذفنف . ءادعألا لاتقل
 فقوف « ماكحإو ةدؤت لكب ءادعألا وحن « هركذ رع هللا ىلع الكوتم .« نسح

 ةفينع ةكرعم تناكف موصخلا مهيلإ زربو ٠ ناسرفلا بناج ىلإ نوعردملا ةاشملا
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 ايش اوديفي ل مهنأ ديب « ةرم نم رثكأ نيفلاخلا ةفك اهف تحجر ؛ ةلئاه
 تدتشا نأ اف « ماكحإلاو ةقدلاو ةرابملا ىهتنمب هشيج نسح أع دقف ؛ ةياهنلا ىف
 نسح رمأ ىتح « بعتلا مهكيأو نيلوذخلا كئلوأب شطعلا دبتساو ؛ راهنلا ةرارح
 نيزاتمملا ناسرفلا نم ةعامج هعمو لم ىربكلا ةيارلاب مدقتلاب ربظلا ليبق
 « ةركنم ةمزه ؛م هومزهف ودعلا باق اوهدو ةقفوم ةلح ءادعألا ىلع

 هعمو ىبرعلا هداوج لضفب ذالف ؛ رورغملا ىهيوبلا ريمآلا ةيار ىلع اولوتسأو

 رارفلا نع اورمي دقف شايوأللا ةادثم امأ . رارفلاب ةعيرس لويخ ىلع رفأ
 ندسح ماصو « نابدولاو رابممأألا نيب ابس ىديأ اوقرفتو « مهيديأ ىف طقسأو
 : مهسوفت ىف بعرلاب اوقلأو « مومتدجو ثيح موفقثأ « مهب ميلع :٠ هلاجرب
 .« ىرلا ىلعءالبتسالاب اذه دعب هسفن دحأ نئدح الو « ةينأث اوعجريال ىتح

 ةئبدملا لهأ جرخو ؛ مييف فيسلا اولعأو مهلويخي نسح ناسرف عراسف
 . نيرخآ اورسأو اريبك اقلخ مبنم اولتقف ابرض ءادعالا نوعبشإ اضيأ مءارو

 ؛ اوفكف « سألاو لتقلا نع فكلاب هلاجر نسح رمأ رصعلا ةالص دنعو

 نيلوذخلا ةيقب نمتخا دق ناك نم ذالو « ةنيدملا ىلإ سمشلا بيغم دعب اوداعو

 . ميبلأ ليللا داوس ىف ؛رارفلاب

 اوناكف «ىلتقلا سوءرو « ىرسأللا راضحإب نسح ىمأ « ىلانلا مويلا ىفو

 « ىرسألا نم نيتئامو فلأ نم رثك أو سأر ةئامئامثو فالآ ةينام نم رثكأ
 ةفنشم نيرشعو لام اوماقأف « سودرلا اهيلع قلعت بصن ةماقإب نسح رعوأف
 نيب نم نوزرابلاو ءابوقألا قنشو « نيلوم ءادعألا هيف راس ىذلا قيرطلا ىف

 ةسيقب حارس قاطأ مث ؛ كلذ لوه نم عيمجا عّورف « نيدسفملاو ىرسآلا
 ةقنشملا متي نم انتأيلو «متيأر ام لك اوركذاف اوبهذا : مهل ليقو « ىرسألا
 اودهاع امب اوفو دقف ىرلا لهأ امأو « مهنأشل ىرساللا كئلوأ بهذو . لتقلاو

 ءالولا قح ءادأ ىف اوناوتي 44 ملو « هيلع « هتايح هللا لاطأ « ربمآلا
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 ٠ ىمظملا ةبيطلا هذه ةميظعلا ةلودلا علاط نميب تقفحت اذكهو ؛ صالخإلاو

 ءفاكي نأ انالوم بوصتسا نإف ٠ دالبلا هذه عماط كلذ دعب دصقي مل ثيحب

 نإ ةمدخلا ىلع اصرخ كلذ نودادز مهمإف 3 أولذب أم ءاقل نايعالا ماله

 "6 هّللأ ءاّش

 بم 007 ةلاسرلا هذه ىلع هحور هللا سدق د وحسم ريمآلا علطأ اميحو

 أوءاج نك فاطي نأو 0 قاوبألا خسفنت و لوبطلا قد نأ مأو اغلان ارورس

 اركش لصملا ىلإ روباسن نايعأ بهذو « تالصلا مهيلع اوقدغأو . ىرشبلاب

 تاقدصلا تعزوو ٠ دي دجلا مدتفلا اذه للعو 3 مهتدلب ىلإ ريمألا مودق ىلع

 . ريماألا لع مالا لك ىرتت رااشلا تناكو 2 ةريثكلا نيارقلا تبرفو

 ركذي الام ةينسلا تاماعنإلاو تالصلا نم المأح 2« قبيب برق هنع هللا ىضر

 ؛ هنع هللا ىضر « ريمأللا سفن تباطف لبق نم ابلثم ىلفح دق اناطلس نأ سانلا

 ١ هلايقتسال ةلماكلا تادعملا نم مزأي ام ةثيبتب هروف نم رمأو 2 امام رابخالاكلتب

 برق ريمأألا لوصوب اوعمس ممن[ اولاقو دعاص ىضاقلا ىلإ ةنيدملا لهأ ءاجو

 : لاق سيئرلا نكسلو . جابتبالا مسارمو رصنلا ساوقأ ةماقإ نوديري مثو روباسي

 ريبكلا هباصمل نزلا نم نأآلا ريمألا هيلع امو بسانتت ال رهاظملا هذه لثم نأ

 ىعبلي و 20 هنم رمأب اذه لوقي هنإو 0 هناهرب هلأ رانأ 4 دوغ ناطاسلا هنأ ف

 موي لك انسح دادزب رومآلاو ةدم تضقنأ دق اهو . رخآ تقول أذه ءاجرإ

 ريمالا ناذئتسا ىضاقلا ىري البف «لامآلا عيمج دادغب نم نآلا تآ لوسرلاو

 تاناجروملا اوميقي ىتح نذأيو ؛ رورسلا قالا نم ني ريثكلا بولق ىفقلي ىتح
 ئرمعل اذهو ةيئاوم نآلا ودبت ةصرفلا نإ « معن » : ىضاقلا مهباجأف ؟ ةميظعلا
 .« ديشر يأر
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 ىضاقلا غلبأم . هل نذأف ريمألا نم نذإلا ؛هىضاقلا سلا ىلاتلا مويلا فو
 تاناجربملاو تانيزلا كلت نوكت نأ ىرأ » : الئاق ريمآلا هب نذأ امب سيئرلا
 ءايحالا نايعأ ىعدتساو هلزنم ىلإ سيئرلا داعف . « ءاهلاو ةمظعلا ىف ةياغ
 تاناجرولا اوميقت نأ مكيلعف مكلاؤس ريمألا باجأ دقل » : مهل لاقو راجتلاو
 اذه لاح ةفيلخلا لوسر ملعيل ؛ ليثم اهل قبسي مل ةروصب ةنيدملا اونيزت نأو
 امس » : اولاقف « رخافملا هذه هيف هل تمّ ذإ « هب ناطاسلا قاع دادزيو دلبلا
 برطلا لفاحم تلصتاو «؛ دحأ لاب ىلع رطخم ال امب اوماقو اوداعو . ٠ ةعاطو
 سوف دعب أسوق ء قوسلا ةنيدملا باوبأ م جهابملاو سنألا تاقدارسو

 . لوسرلا لوزتل اصيصخ دعأ ىذلا ةعئنلا دجسم ىبم ىلإ هنمو «ةبق ءارو ةبقو

 نم نيفسرف ةريسم ىلع لوسرلا نأب أبنلا ءاجو تاييئرتلا هذه تمت نأ دعبو
 بكرو «بئانجلا نم نوسمخ مهعمو « هلابقتسال ةيشاحلا لاجر جرخ « ةئيدملا

 رالاسيسلا مهمامأو ٠ ةقئاف ةبمأو ' ميظع بكوم ىف اومدقتو ركسعلا عيمج
 هاكردلا نايعأ بكوم مث « ءابقفلاو ءالعلاو ةداسلاو ةاضقلا تاعامج مهدعب نمو
 وهو « نييرقألا ةفيلخلا ءابرقأ نم وهو لوسرلا اولزنأو « ملقلا بايرأ نم
 « ةنسلا كلت نابعش نم نيقب ةرشعل نينثإلا موي كلذ ناكو ؛ ىمثاحلا دم وبأ

 دنع لوسرلا اوقراف مهنإف دنجلا ومدقمو نايعألا امأ . ةروص نسحأ لع

 اولزنأو * قوسلا ىلإ بترلا بامصأ ءاجو « مهلزانم ىلإ اوداعو ةنيدملا باوبأ
 مماردلا بكوملا ىلع نورثتي سانلا ناكو « هلوزأل دعملا تيبلا ف فيشلا
 نمبئاجعلا نودبي نوجلاو برطلا لهأ ناك ن يح ىف ءاهريغو ركسلاو ريئاندلاو

 . هلثم ىأر نأ دحالل قسب مل ادوهشم اموي ناكو ؛مهنونف

 ناكو طامسلا دمب ةفايضلاب لكوملا سمأ « ماقملا لوسرلاب رقتسا نأ دعبو
 لوانت ءانثأ ةيبرعلاب لوسرلا ىبثأ دقو « باطو ذل امم سفنأللا هيت ام هيف
 ىأر هنأ ركذبال هنإ لاقو اريثك كلملا اذهل اءدو روباسين لهأ ىلع ماعطلا



 مي ع سس

 نم ىعحال مب ءىج ماعطلا لم غارفلا كعبو ٠ مويلا اذبك اموي هنايح ف

 شهدأ ام "ماجا ةيده مسر ةضفلا نم مثرد فلأ نب رع عم كذنل نم

 515 .روباسن لهأ ىلع ريمآلا ىئأو «لوسرأا

 ىلإ لوسرلا ءاعدتساب ناطلسلا رمأ « ثالث وأ ناموي كلذ ىلع ىضقنا أملف

 :ىفزوزلا لبس وبألاقف . ةمظعلا رهاظم لكب الفاح هبكوم نوكي نأ لع ةرضحلا

 بصانملا لهأو نادلغلاو ةرامإلاناويدو طالبلاو شيجلا, صاخ وهام لكنإ ه

 نم هديري ام ريمآلا ىلنيبيلو« رالاسهسلا هنوئتب موقي امم وهف هيبشي ام هريغو

 ىضاملاناطلسلا دهع ىلع تأرقو ثدهاش ام بسح ىهج نم اهب موقأل رومألا

 . « هميظنتو هدادعإب زعوأ ىح « هللا ههحر

 رمأت : هل لاقو. ىزاغ رالاسهبسلا ءاعدتساب رمأو « ًانسح » ريمآلا لاقف

 نأو «توءنو تاماركوةعلخو روشنم نم هب أ ام عم هفيلخلا لوسر مدقي نأ

 ىغبنيو . دالبلا رباس ف سانلا عماسم ىلإ مركتلاكلذو تالفحلااهذهرابخأ لصت

 ؛ ماظنلاو ةهبآلا نم نكمي ام متأ ىلع ةليللا هذه ىف هسفن لعجيل شيجلل رعوت نأ

 اهنم متأ سيلةنيز ىف اونوكي نأو ةياغلل ةماث ةبهأ ىفاحابصاعيمج اورض< نأ لع

 رماوألا ردصأف داعو « كلذ لمفأس » رالاسييسلا افق . ىغبني اسمب رمأت ىتح

 ناءلغو مدخلاب لصتت رماوأ ىرخأ ةهجنم ريمألاردصأو «نأش لك ةمزاللا
 . ةعوق ةيكدلم اهلك ىرخأ رماوأ ردصأ 5« ةصاخلا

 «شيجلا بكوم هبحص_ هاكردلا ىلإ ىزاغ رالاسهسلا ءاج ىناثلا مويلا ىفو

 تناكو ؛ مبمالعأو ملويخب هاكردلا لي ام نيفص اوفقي نأ نيمدقملا ةفاك رمأو

 مدعيا لك وأ ( ىاسلا باتك) قزرلا ىنمع همم وأ يتاثلا نوكسو لوألا مه لزن (1)

 8 ةرف] ةيشاح ضاق 56 ىغ ) سوماملاو حاعملا 0 فعلا

 , همودق ديع فيضأل ( ماخلا ةيده ) مساب اعلم نومدعي اوناك (؟)



 ةصاخلا ناءلغ فقو دقو : خابداش رصق بأ وبأ نم ةديعب ةفاسم ىلإ دمت مالعألا
 مات ىف ,هاكردلا ىتح جاتلا ةفص مامأ نم نيفص ةقيدحلا لخاد ىف ماو
 ,بارمل لهأ مهعم ناكو ؛ لاكشالاو ناولألا ةفادزغلا موسي المو مهمحأس

 انني ؛لوسرلا برقب ترمو روباسن نم ةءللا لمح تقس دق لاغبلا 9
 مث اهجرتو اهعلاطف ءارس رماوألاو روشنملا, بلاطي الجر لبس وبأ لسرأ
 . لوسرلا ىلإ دوسألا جابيدلا نم ©” لمئ| رش ىف اهداعأ

 ىدترا دق ناكو ةيدنج هبكرأ لوسرلا ىلإ ةفايضلاب لكوملا لصو امدنعو
 لائياميفاخ نمو . لوسرلا رثأ ىف هب ريسيل سرافل ءاوللا ؛!/ىطعأو ؛داوسلا
 ابن ناكو . لويخ ةرشع اهعمو نينمؤملا ريمأ علخ ىلع ةيوتحما قيدانصلا لمحت
 ةجرسم تناكف ىرخآألا ةيناثلا امأ ؛ ةيبهذ لاعلو نيجرسب نانادزي نادأوج
 ناكوتانيزلا ىمأب انادزم لوسرلا قيرطناكو « سلطألاو جابيدلا نم جورسب
 تلعف نأسرفلا فوفص غلب نأ ىلإ ريزاندلاو متاردلا هيلع نورتني ساما
 . تاءاملا فاتهو قاودألاو لوبطلا تاوصأ

 نييناجلا نم نومدقملاو , دنجلا ىص نيب نايعالاو لوسرلاب نورمي اوناكو
 : نذأ دقو ؛ هيلع ًاميرثم ريمآلا ناكو « ريرسلا غلب ىتح راثنلا هيلع نورتي
 اس مث «قئال لع ىف لوسرلا | ولونأف . دعاقو فقاو نيب مشحلاو ىلاوملا ناكو
 دمإو . ريرسلا برق هوسلجأ مك هدي لسقو ريمآلا ىلإ مالقتف ةبيبم ةثيه ىف

 ريماألا هباجأف « ليما ءاعدلاب هقحلأو نينمؤمل ريمأ مالس غلب مانا + هن رقتسا نأ
 ةلاسرلاو روشنملا عضوو لوسرلا ماق ماق مث , ةيكلملا هتتاكم بساني ام دودسم

 أرقي أدبف امهذخأيل قزوزلا لبس ىبأ ىلإ راشأ مث ريمآلا اميابقف ريرسلا ىلع
 مث ريرسلا طاسب لبقو ًانقاو ضم يح روشاملا ىف ريمآلا ركذ ءاج نأ امو

 .٠ ابق 5 ىلع جرش هءريعرل مدأ ند ءافو ةاهي رملا سوما قا( /



 ىلإ اهنم نيلصف راصتخاب مجرت ةلاسرلاو روشتملا ةءارق نم غرف املو « سل

 ةشقأ ىلع ىوتحت تناكو ءابنم علخلا اوجرخأو قيدانصلا اوحتف مث . ةيسرافلا

 دوسأ اهدحأ ناك '”تاجاود ةعبس مفرو لوسرلا ماقف .ةطيخم ريغو ةطيخم

 اوطسبو « ريرسلا نع ناطلسلا لزنف . ةردان ةيكلم ةيدادغب تايقبيد ةيقبلاو

 ىدترأو : ةبسأنملا هذه لثم ىف ثيللانب بوقعي اهءاع ىلص دق ناك ىلا ةداجسلا

 ذإ « ىنزورلا لبس ىنأ نم زاعيإب اذه مث دقو . نيتعكر لصو ةعللا دوعسم

 هبيأ كلم هابإ ةفيلخلا ثيروت ىلع ليلد علخلا هذه ءادترا نأ فورعملا ناك

 انراعتم ناكام لكو لئامحو ًاقيسو اداوجو ًاقوطو اجا اورضحأو ؛ همن
 ىص#الو ردقتال قلاةريثكلا ابادهلاو فحتلا مشا وىلاوملا عضو دقو .هيلع 8

 ""بهذو ناطلسلا ضبنو نوكيام نسحأ ىلع لوسرلا ديعأ مث .ريرسلامامأ

 لهأ ءاج مث « ءارقفلاىلع مرد فلأ ىتئام عيزوتب رمأو هسبالم ريف مالا ىلإ

 هوساجأو لوسرلا هيلإ اوعد الن اناوخ اودعأ دق اوناكو طامسلاو طاسبلا

 هلزثم ىلإ هوداعأوةرخاف ةعلخ هوسدلأ ماعطلا ءاهتنا دعبو . ناطا_لا ةدئام ىلع

 ةفايضلاب لكوملا بهذ مويلا كلذ رصع ةالص دنعو ؛لالجإلاو مارتحالاب

 اداوجو مرد فلأ تام تناكو « هسفن لوسرلاب ةصاخلا ةيناطاسلا تالصلاب

 طئارخ ةدعو « ةطيخلا ريغ ةرخافلا بابثلانم ابو نيسمخ عم بهذ نم جرسب
 . نابعش خلسف لوسرلاداعو . ليحرلابهل نذأو . روفاكلاو كسملاو دوعلا نم

 دروابواسلو سخرسو سوطوكنشوبو ةاره ىلإ بتكي نأبناطاسلارمأو
 تخسنف « ةفالخلا سلجم نم اهحنم ىتلا رئاشبلا هذبب قاتسور جنكو سيغدابو
 ناطلسلا اذه امم ىعدي ىلا باقلألا اهيف اوزربأ ةلاسرلاو رولا نم اروص

 . (سوماقلا ) سبلي ىذلا فاحللا بارغو نامرك جاودلا )١(
 ةغلملا روشتم لوسول كلذو « ريمألا ىءالدب نالماسلاب انه ىم دوعسم بلل نأ انرثآ (؟)

 كاملا ريرس ىقترا ةوعسم نإ 56 ىف ىف لوقيف هش قيبلا امأو . كلذ ىلع لدت ىلا ةعلطلاو

 . ةاياثيكت 2 ةيحأ ىلع هيف اوعق ىذا مويلا مله



 فدما يأ دس

 رسمات : لي 5 ةيناطاسلا توعنلا تناكحصو ؛ راانملا ىلع اهم بطخيو لياجلا

 هللا ةفياخ 49 ريبظ ءهللا ءادعأ نم مقتنملا ؛ هللا داع ظفاح هللا نيد

 . نينمؤملا ريمأ

 نيمأو « ةلودلا نيمب » هيبأ ةزوح ىف ناكام لكن أب قطني روشنملا ناكاك

 ضوف دق «نينمؤملا ريمأ ىلوو«نيملسملاو مالسإلا فيكو . نيدلا ماظنو« ةلملا

 لابجلاو ىرلا نم هتحتف ام لك كل نوكي نأو ؛ كيلإ اهرمأ نينمؤملا ريمأ

 كلامم نم كلذ دعب متفت ام لك كلذكو « ىرخألا ىحاونلاو مراطو نابفصإو

 دالبلا ةفاك ىف بطخلا تميقأو ؛ لئاسرلا هذه لسرلا لمحو . قرشملاو برغملا

 . ناسار خخ ىحاون ةفاك ىلع هناطلس دتماو . دوعسم ناطلسلا مسا ارث ذ ىلا

 رومآلا تذخأو لوسرلا اذه داع نأ دعب دوعسم ناطلسلا ةمرع تبوفو

 ىف روباسين نم ناطلسلا باكر كردتو « اوماصف مايصلا رمش ىتأ م" . رخآ انول

 ىضاقلا ةيناطاسلا علذللاب رمأ نأ دعب ؛ ةاره ىلإ ةنسلا هذه نم ناضمر طساوأ

 ةنيدملا ىضاقلو داشمم دمحم ركب ىأو ىولعلا دمح ىبأ ديسألو هئانبأو دعاص

 لزف «ناضمر نم نييقاب نيمويل ناك نأ ةأره هغواب موي فداصو . اهبيطخو

 ثيح ديعلا اذه ناكو رطفلا ديع مسارم تميقأ ثيح كراملا قسوجلا ىف

 ىف ناطلسلل اطا اودم دقف . هلثم اديع كلا اوري مل مهنأب عيملا دبش

 «ىرخأ دئاوم اودعأ ؟ « '"” ةيناندعلا ةقيدحلا ىف هوأشنأ ىدلا ديدجلا ىنملا

 ناسرفلا ىدقمو ةفلتخلا جاوفآلا داوق اهيلإ اوسلجأ روكذملا ناسبلا ىف

 ةنبدمل اسيئر تاك ىذلا ىغلا دمحش نب كثاندع ماع يبأ ىلإ بسنت ةيناندعلا ةهدطلا )١(

 ءاجو « دئاسقو لئاسر همساب ىئتاذمبلا نامزلا ميدب أعنا دقو « نيينماسلا دبع رخاوأ ىف ةاره
 . اهارحإ يف

 ناش رهد لكدلو ىتطخ رص ىجمز. ةلاممال كنارهماب

 نالدع ابسيثر نإو تدع اهنإف ةارع ىتلحإرب دمعاف

 ؟١١ءاو5 سا 1 ج رحدلا ميش ىلأ داشأ ثيح(١)ةيشاح سأيف ب و



 لاجر رابك ضم ماعطلا لوانت ءانثأ ىو ؛راعشالا نودشتي ءارعشلا ناك اهدب

 : أولاقو هيدي نيب ضرأآلا أولبقو ناطلسلا ناآوخ لع اوناكن يذلا ةيشاحلا

 دئاوم دادعإب اهلالخ ناطلسسلا رمأي مل ةتس وأ روبش ةسمخ تضقلا دقاه »

 ماودل هةجودعي قبب مو مأريام ىلع مويلا ريس رومألاو « برطلاو بارشلا

 « . بارشلاب رمأي ميظعلا انالوم ةدارإ تءاش اذإف ؛ دادحلاو نرملا

 ذخأو « دئاوملا تدمو هودعأف بارشلا بلطو ناطلسلا ميل باجتساف

 نيرضاحلا رورسلا معو ؛ هتياغ برطلا غلبو َ عيقوتلاو ءانغلا ىف نوبرطملا

 نكي مل هنأل بارشلا رم ائيش قذي مل ٠٠ رالاسبسلا نكلو ؛ ًاعيح

 . هيلع ًاداتعم

 نوموقي امع برعت ةنزغ ركسعم نم موي لك ىرتت لئاسرلا تناكو
 . ناطلسلا رماوأل اذيفنت رومأ نم كلانه هب

 وخأ كارييكنم لصو لاوش نمنولخ رشعل نينثإلا موي ةيحضأ ىفو

  ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإةأخل ىريصحلا مردن هيقفلا عم بيرق ىلع باجحلا ريبك
 : الاقو ضرأللا الّيقو الخدف ءامبلاخدإب رمأف ؛ ًاروف ناطلسلا اوريخأف
 ناطاسلا امبسلجأف . لقتعا دق حالا نإو « ًارقتسم راص دقف كلبلل كروب
 اهتءارقب ناطلسلا رمأف . داب انيكت ىلاوم ةلاسر امدق مث « غلابلا هفطعب امهلمشو
 : اهفام ىلع فتقو نأ كعب لاق مث

 فرع دقو « هنم عقوتت انك ام هصالخإو هتفاصح بجاحلا ىدبأ دقل»

 ثيحو « مهصالخإب نوصلخلا ًافاكيسو « اضيأ مهيلع انقح هوعياش نيذلا
 ادوع مث « تقولا ضعب احيرتستل نآلا ابهذاف ةعرسلا هذهب امتلصو انكنأ
 . «,ابنأ نم اهدنعامب ايسضفتو لاوحألا انل احرشتل ءرصعلا ةالص دعب



 ول

 تال وك ألا نم ريثك امهلا اوثعبيو فينم رصق ىفاعم الزنأ ثيح ابهذف
 . ماجلا ىلإ ابهذ مث الك أف لزتلاو

 بتاكلاو لبس ابأ ىعدتسا « باهذلاب ناطلسلا امبل نذأ نأ دعبو
 ثيدحلا فارطأ مرعم بذاجتي ذخأ مث ٠ مهب ىلتخاو نايعألا ةبقبو رهاط
 بصنم ةريخآلا ةالصلا دنع كارتيكتم منع نأ ىلع ىأرلا رق تزأ ىلإ
 ٠ ىريصحلا ىلع كلذكو  ةرخاف ةعلخ هيلع علخضو داوسلا هوسلينأو ةباجحلا
 ىريصحلا م كارثيكينم امهباع اورضحأو نيتبينجب اوثعب ةريخآلا ةالصلا دنعو
 دنع نكي ملو ىفزوزلا لبس وبأو بتاكلا رهاط امبعمو نيياتخم اسلجو امدقتف
 . لاحلا هيلعام انيبو ءاينألا نم امهيدلام ناطلسلا ىلإ ايمنأ مث ءامهاوس ناطلسلا

 نارش ىلإ كارتيكتم اوبهذي نأ ناطلسلا رمأ فارصنالا دارأ امدنعو
 درسألا ءابفلاب احشتم ةرضحلا ىلإ داع م « ةباجحلا ةملخ هوسبلأو سبالملا
 فقت نأ ىه كتلزنم نإ » هل لاقو ناطلسلا هأتبف ؛ نينكرلا تاذ ةوسنلعلاو
 . اجار لفقو ضرألا ليقف .« لع باجحلا ريبككيخأ عض وم ىلي ام ةباجحلا

 هب معني ام ةياغلل ةرخاف ةعاخ وسلا دقق «ىريصحلا ركب وبأ هيقفلا امأ

 تامتحا دقل : ؛ الئاق هفطعب ناطلسلا هلمشثف ًاضيأ هومدقو «ءامدنلا ه١ ىلع

 كقح ءادأ نآلا بجوف :نارهلاو بعاتملا نم ًاريثك انيبأ دهع ىف انلجأ نم

 ىلا تاماعنالا ةروكاب ىه ةعلخلا هذهو « تامدخ نم انل تيدأ ام اقل انيلع

 .فرصنا مث ناطاسلل اعدف .« اليقتسم اهم كلمن

  ةئاهتلل املزنم ىلإ اوبهذي ىتح مدخلاو نايعألا ىلإ ناطلسلا رعوأو

 ةباتكي ناطلسلا سمأ ءاشعلا ةالصدنعو . ةريثكلا تاماعنإلاو اءادهلا امهل اومدقف

 ريبك لعل ًاذلاب افطعنمضت# ةلاسر !وبتك اك« داب انيكنت ةلاسر ىلع قيقر باوج
 ( يقوم 2 4 عر



 ةينيتس 9 0 يبت

 كلذك |وبتكو ءاهنم الصف هدي طغغ بنكج م ناطلسلا ابعقو دقو . باجملا

 نيعرسملا ةأعسلا ةلايخ نم ىلرع لجرو سرافا ماهل نيعو «اعاقرو ًاروشتم

 باوصلاب ؛ ملعأ هللأو . ءاثعلا ةالص تقو داب انيك رطش اهجناو

 ةركذت راب لا كولا هذه نم ىضقنأ ام ركذ

 ةدأ ١ كلت ىف رج امو ةأره ىلإ داب انيكن' نم ر كسلا ]| دوروؤ اذه دعب

 دمخ ريمآلا دبع ىف ثدح ام ةدملا كلت ىف ىنم اهف تحرش ىنأ ثيحو

 ءاسؤرلاو باجحلا ريبكق افتاب « زينهوك ةعلق ىف هلاقتعاب ىمآلا ىبتتا ه» فيكو

 دقو « هيأ لاقتعا ىلع مبمادقإ نع دوعسم ناطام 7 اوربخأ امو نايعآلاو

 نيلجرلا عم كلذب ادر هلاسرإو اهلع ناطاسلا ةقفاوم لاوحألا كلت تبتنا

 نم كلذ دعب ىرج ام ركذ ىلإ دوعن نآلا نحن اهو ؛افنآ امهلإ انرمشأ. نيذللا

 . ةأره ىلإ رخآ دعب ادحاو شيجلا جاوفأ ريس

 ءامسؤرلا باججملا ريبك رضحأ «ناطاسلا نم ةلاسرلا باوج لوصو دعبف
 نأو «فاره ل ادغ وأ مويلا اهعيج جاوفآلا ريست نأ ررقت دقل : مهل لاقو

 اولاقف . شيجلا ةقاس ىلع نوك أسو « كلذ دعب هب ريسآل دنهلا شج ىعم قبب
 : ناسارخ لهأ نم ءاهجولاو نايعأللا امأ . مثروف نم اولحر مث ؛ ةعاطو اممم
 ررقت دقف ريزولا كنسح امأو «دنجلا رئاس عم ًاقافخ اورفنيل مهلاقثأ اوكرت دقق
 اذه ناكو « نشيجلا ريسم لبق ىأ «ةاره ىلإ اليل لمحت نأ ناطلسلا نم ىمأب

 ناك ىذلا « ىزوولا ليس ىبأ .ناسرف ةضاخل ل ءرم رفن ةثالث هب ىأ .دق ارمألا

 دق لئاسرلا ناويد بحاص ناكشم رصن وبأ ناكو ؛ اذه كئسح ىلع: الماحتم

 امثدجتتف هعم ثكمو هليحر لبق الع باجحلا ريبكل باق هنكبل و كلوفكر يسملاب ع'واس

 ىخركلا نسحلا وبأو ىاحلا رفظمو يليقعلا نسحلا وب هتقفرب نأكو « تاءامس



 ت0

 ريبك ىلع ودبت تناكو «تاقيطلا ىش نم مهريغو ءامدنلاةعامجو هبقفلا هدئو ها“

 ىناإ »لوقي ناكشم رص ا تعمس دقف . بايرالاو فوخلا تارامإ باجحلا

 لبق ةارمب هيدؤأ لمعب رمأت له بجاحلا تل أ ةأرم ىلإ رفسلا تدصق امدنع

 الئاق لع در مث ىب ىلتخاف اهيلإ كلوضو

 .«ضالخإوىئافو ىف « امم ةديدم ةدم انيضق دفل ىفولا قيدصلا ابمأ اعاد
 طونفلاو سأيلا نم لاخلا هذه ىلع هارأ يح بجاحلا اهد اذام» : هل تلفق

 « فارحنا وأ ةنايخ ىنم ثدح ملو ءافولاو قدصلا ىلع » : لاقف« ؟ اذكم ملكتيف

 نزع ىناوتلا لع تعمزأ ىنآل نكي لف هللا نامأ ىف رس نآلا كال ىلوق امأو

 نيع عقت نأ دعب ىنأرت نا كنأ ملعتلو هللا نامأ ىف رس نكنلو « ةأره ىلإرفسلا

 ناطاسلا هبتك امو : ةقيقرلا تاباطالاو ةفيطللا لئاسرلا هذه امأو « لع دوعسم

 :ىث قضالل عادخ كاذ لكف « ىخأ ىلع ةباجحلا بصنم هماعتإو ءهدب طخب

 كلذكو ةأربم ةياد ىلع نإف «ىديصأ لئابح ابلك ىقو « ىلئم لجر ىلع هنم

 نب نوبسحب الو لاجرلا نم نودعيال نورخآ هعامجو نيكتاكسلب بجاحلا

 ءاصقإ ىلع هنولدحو ًاضيأ ناطاسلاب نوقحتليس موقلا ءال وه لكو : هاسنلا

 ملاقيو بجاحلا ىزاغ ىلإ ةيرالاس ميس تديسأ دقو « ناديملا نم لع بجاحلا

 عمجأ نأ ىلع لهسلا نمو ؛ قارب نأ لمحتي فيكف هلك رمآلا بحاص هنإ

 نم ةكلمأ امو ءيث لك زبجأو دوببلا نماي رف اجوفو ةليفلاو نارا هذ

 نامركطبض ن ركب هنإف نات دصقأو ةيشاحلاو عابتاألاو نيريثكلا نايلغلا

 مهلوحالعاعرلاوجمبلا نمةعامجالإ ايف سيلذإ دنجلا اذهمدادغب ىحناوهألاو

 ” باقل عقيل وتسملاةشحولا امأو « ىسفنلعكلذب نما « دمعالو دنسالو ةوق الو

 .«0بويعلاهذه نودنسي فارطأللاكولمو « ايف بسلا ال لوزت نلفةرسألاهذه

 :كوام ربقو اليوم رمع هلثم كلم + نولوقيف درمم َناطلسلا يال وم ىلإ "اراك



 تعفو ىتح ؛ هلجأ لواح لبق هترسأ نوئش ريبدت ىف ركفي مل ًاميمج ضرألا

 دارفناو ةلزع ىف ابيفشيعأ ةيواز ىف ىواقتعي نأ ىنمتأ ىفإو ؛« ثادحألا هذه

 ىلع ىننكلو : ةريثكلا بونذلاو اياطخلا نم هتيكترا ام ىل رفثيل هللا وعدأف

 مهنآلل اح ىنيقبيل اذه ىالوم نبا اوكرتي نا كيلاعصلا ءالؤه نأ نم نيقي
 . هتعمس ىلإ ءىسيف ماطخحلاو لاملا اذه نم ىدل ايف ًاضيأ وه عمطبسو ىنوشخم

 ؛مويلا تفرع دقوىديس ةافو دنع اريبك أطخمآلاىداب تبكترا دقلو »

 لبحلا كرت لع امازا ناك« هيخأ دمح راضحإ نم ناكاذام « صانم نيح تالو

 مشحلاو ىلاوملا طسوتيو اوضوافتيو ناطلسلا دالوأ رضحب ىح براغلا ىلع

 ىكلو ؛ مالا رقتسيو ىأر ىلإ ابلاغ نوءجرب اوناكف )2 مهنم دحاو انأو « مهني

 ؛همأنم ديلولا ةمالس ىلع صرحأ اهْنأ ىعدت ىتلا رظلاك تنكلب ؛ كلذ لعفأ ل

 ' مهسفنأب اوجنو ىفولذخ « قافرلا عيمج مويلا ىناذخ دقو مآل ترمشف

 هنئيشمو ىلبر مكح نم لصتتأ ال انأو ءاش امم ردقلا ىرجو ؛ ريمآلا ايلع نومسو

 .« لاح ةيأب ىسفنل ةعمسلا ءوس لبقأ نل ىنكلو

 ريخلا ريغ نوكي نل ؛ باجحلا ريبكريمألا ةايح هللا لاطأ» : تلقف

 . « ةأره ىلإ ىلوصو دعب هذه ةلاحلاو لعفأ نأ ىرث اذاف ءةكربلاو

 ىنأو « هيف تيترأ دق ىنإ دك أتيس هنا هب كتثدح امع ائيش ركذتال » لاقف

 ىرج اذإف « اهنم اريخ ىنلاني الو اهم راضتف باوبألا هذه ىف كعم تملكت دق
 ق-ح ىعرت نأ كب ريدخ « مهتضبق ىف عقأ نأ لبق ىرحي نإ هنظأو « ثيدح

 رومألا نأ ملعت نأ بحي كلذكو .نوكني ام ىر ىح محلملاو ذبخلاو ةبحصلا

 كيرتعت فوس ةاره ىلإ كلوصو دع كنإف ٠ ىرخأ ةهجو ىلإ تلوح دق

 مهيلإ تلآ دق ةمعنلا ىيدح اموق نأ ىرث ذإ انايع دهاشتس « كرمأ ىف ةريحلا

 يأ نإف ورغ الو « ءابرغلاو ةنوخلا كح ىف دوم بامصأ حبصأ ىتح رومآلا



 دنسم قالا سني

 كإمو باقرلا ىف مكحتف ءرمأ لك فلولا هه عجرملا حبصأ دق ىنزوزلا لهس

 ملام ؛ لاونملا اذه ىلع دوعسم ناطلسلا عم لاوحألا ريستسو « رومآلا ةيصان

 . « راه فرجافش ىلع مثأف الإو ناطلسلا كلذ متسي

 هنإ ( لضفلا وبأ انأ ) لوقأو . ترسو ىعدوو ىتنضتحامُ ىرو اذه لاق

 لدي ناكشم رصن ىنأ ىذاتسألهسفن نع هركذ ام نأكو . ىلعكل جر دجوي املق

 . لاو>آلا هيلإ لوئتس ام هرظن بقاثب ىري ناك هنأ ىلع

 ةليوط ةدمب « همايأ تهتتاو «ةأره ىف هيلع اوضبق نرأ دعب تعمس دقف

 اياطخ بتك دق ناك « ةأ_ م دوعسم ناطلسلا ىلإ داب انيكست نم هريسم دنع هنأ

 وهو « نس هنبأ ىلإو ىسس ىعدي لجر ىلإ ةئزغ ىف هدمتعمو هآدختك ةطساوب

 ةأره ىلإ بهاذ ىنإ » ىلع طغب باطخلا اذه ىف ءاج دقو «قزرب ىح نآلا

 نآلا دجأ ال كلذلو « ةمايقلا موي نوكيس ةرسألا قابو كانإ انءاقل نأ نظأو

 فالخ ىلاعت هللا لضفب مث اذإف ؛ رومألا نم رمأ ىأ ىف كبيجوت ىلع اثعاب

 اذه تعمس دقو . « نوثشلا نم نأش لك ىف هب لمعلا بحي امب كتبنأسف مقوتأ ام

 . نيعمجأ مهيلع هنبأ ةمحر ىلع ةاذو كعب كمعس ىبأ هنئاك نم

 ميظع بوم 2 دوعسم ناطلسلا جرش ةأره لإ شجلا لصو امدنعو

 ءاهس مهيلع قدس تناكو 3 أجوف أجوف دنجلا مدقتو ) ةنيدملا رهاظ ىلإ لفاح

 ىف مويلا مهسقنأ نوري مهنأكى تح « ناطلسلاب مهقلعت ةدشل صالخإلاو ةعاطلا

 .ناحرو حفر نم هّللأ مدعو امب نوعتمتي ةنجلا

 ناكو «اريثك هئبدح م,فطالو غلابلا هفطعب عيمجا ناطلسلا لمش دقو

 رمأب ةياد ىلع ناك اك « رالاسمسلا هنألل اميمج رومأألا فرصي ىزاغ بجاملا

 نكي م هنأ كمي 4 روباست لإ بهذو هنزغ نم نايلذلا داعأ هول اضيأ ىو

 نود هضاعتمأ باسل نأك ام أذهو 3 ىزاغ بجاحلا ناك اك بناجلا ىمت ع



 هسا نو كتل

 نأ ريغ « ناكشم رصن ىيأىذانسأ وت غلابلا هفطع ناطلسلا ىدبأ دقؤ# ئؤدج

 « نييدوحسألا نيب ء ابرغ مهن :أكو ءاريبك امن اويكترا نك اوناك دوم باص معأ

 ناكو ؛لئاسرلا ناويد ىلإ رظني الو ةمدخلا ىلإ موي لك بهذي رصن وبأ ناكو

 01 . ءاليخو ربكو ةمظع ىف ناويدلا ردصتب .رهاط بئاكلا

 ةليفلا هعمو ''' رازفسإ ىلإ ىلع باجحلا ريبك لوصوب ردخلا ءاج مش

 تعمس دقو . اريبك ارورس كلذب اورسف «لاج راو دنملا شيجو نارخلاو

 ةاقثلا لسرلا نودفوي اوذخأف «ةاره ىلإ قأبس ًابلع ْنأ مهاب رطخم ل مهنأ

 وخأ امأ « هون ماناوت قدص ىلع كلذب أواهرسي ىح هلابقتسال اعابت اياديلاب

 تدحبص أ روماألا نإف غارسإلا ىغ لي : لوقيو ساجي ناكف كارتيكنم بجاحلا

 ةدعفلا ىذ نم' ةثالثل ءاعبراألا موي ىف أركبم ةنيدملا لع لخدو . ماريام ىلع

 ةسمخ دعب ىلع شيجلاو لاجرلا تناكاتنب ءامالغ نيرشع عم ةنسلا هذه نم

 سلجو هلوصو روف طالبلادصقف ءاديدش لازيام مالظلا ناكو ؛ خسأرف ةتس وأ

 هذه نءالضف أِشأ دق دوعسمناطاسلان اكو . لوألا ىقاندعلا ىارسلا لخدم ىف

 لابقتشال سلج ناكو ؛« ىرخأرثامعو قئادحو رخخآ اليمج ًاحيسف ارصق ىارسلا

 :ىرخأ ةراث ةيناثلا ةروصقملا فو ةراث ىلوألا ةيناندعلا ىارسلا ىف هيلع نيدفاولا

 ميظعتلاو ةيحنلا نم هل ىدؤي لع ساجي ثيح زيلهدلا ىلإ لصي نم لك ناكو

 لجرلا اذه ردق واعب ىألم تناك نويعلاو بواقلا نآل « كولبلل ىدؤي ام

 «هيتفش ىلع مسترت ىلا ةنيرحلا ةماستبالا مغر « مهاقلي وه ناك اك هنأش لالجو

 هرأ لو .نوكيسام ملعي هنأك ؛ىسالاو نرحلا ىداب ناكو ؛ مارك ]و فطل لكب

 الجر نراك دقف ةماسنبالاب قتكي ناك ذإ تقو ىأ ىف اربج كحضي

 . سارا اباحص

 .ةأرهسرل ةريدم ءانلا سلو بيلا نوكسو ةزميلا حنفي رازغسا : بي ةيشاحيف ءاح (1)



 همست 3 ا ةيمسنتا

 كلت“ ىف هترضح ىف لوثملاب نيدفاولل راهلا عولط دنع ناطاسلا نذأو

 ىلإ نايعألا ةيقبو ىلع لخدو « ةيناندعلا ةقيدحلا جرا ةديشملا ىنابملا

 بابلا نم نؤرخآ موذو هاشمهزراؤخو « ىارسلا هذه باب نم ةرضحلا

 قاورلا ىف هل تبصن ةكيرأ ىلع اميرتم ناطلسلا ناكو ؛ ناتسسراشلا لي ىذلا

 ساجأ 5 ةكيدألا نيمب نع شاتنوتلا ساجأ دقو ؛ عيبرلا رصقب لصتملا

 نيب ءاربكلاو نايعألا ةيقبو ناكو « همامأ ةلودلا دضع فسوي ريمأالا معلا

 0 ها/ سلاجو فقاو

 ناطاسلا عفرف . عنباوم ةثالث ىف ضدألا لبق ىلع باجحلا ريبك مدقتو

 نم ادفع ناطلسلا مامأ عضوف «ابليقيل هدب هاطعأ م" مدقتااب هل اناذيإ هدب

 سواجلاب هيلإ ناطاسلا راشأ مث ءهعم تناك رانيد فلأ رثثو * نيملا رهوجلا

 ساجو ضرالا ليقف « هدعاس كارتيكتم بجاملا كسمأف « راسلا ىلإ

 هل لاقف: ىرخأ ةره صرألا ليبقت داعأو « هاشمزراوخ شاننولا لباقم ىف

 ةايح هللا لاطأ ه لاقف «ايصن انبح ىف تيقل دقل . ”لعاي كب ًابحرم ١» ناطلسلا

 دق ىالوم هب لضفتب ىذلا عبجشتلا نكلو « ليلج ىمأب مقأ مل ىنإ انالوم

 :شاتوتلا لاف .« ىنايح ىف دمو ةوف قدازو ىشعنأ

 أ دعب اهلإ لصي دقو كام ةرضاح نع اديعب ناطلسلا ناكدقل »

 هلا كان نخل اي طب رفتلا نكمي الو « ةريطخ مارم 3 كانه تناكو «ديعب

 ايظح ىذلا م مويا اذه بقر ديبعلا نم انكو « الع لصتح ىلا ٌةميظعلا

 عقبال ىح ؛ مب بغاتم "لع دبعلا محب دق 5 « ةرضحلا ىف لوثملاب هيف'

 آم بنك أ نأ ين ىلع تي اقل دب نم مشرلب إو « دوركم ىأ

 )2 دحاو ج 4 ”ىلع لاوحآلا تقسنا دق لل دجلاو نآلاو . رومألا حاصل

 ف هنأ شرع لع سوامل جلاب رمآلا هل م دق كيلملاف «؛ثداح عقي نأ نود

 نأ ول“ :بابشلاو' كلملاب عتمتلل ل ,وط دمأ همامأ نوكسسو ؛ هبايش ناعير



 داما
 لنص م *( هسا

 مهب قحليسو « ةقثلاب نيريدجلا دمعلا ىيدح رم نيريثك ةمدخلا ىف

 اوخاش ن.ذلا نيرمعملا نم رفن كلذك نآلا ةرضحلا ىف هنأ الإ « نورخآ

 ةمدسخلا ىف ممءاقبإ ىلاعلا ىأرلا ءاش اذإف « دوم ناطلسلا ةمدخ ىف

 « كلملا ةنيز خورشلا نإف ٠ مذادعأ مهف قضتي اليكل « ميك رمأ كلذف

 ةحيصن اهنكلو .بيرق لجأ نأ مضاوف « ىسفنل ًافطعتسم اذه لوقأ تسلو

 ىرأ ىأديب « دييعلا محصن ىلإ جاتحي نأ نم مظعأ كلما نأ ولو « ابيدسأ

 . « تيبحام متاصنلا هذه لاثمأ ضرعأ نأ "ىلع بجاولا نم

 ىغصن انإو دلاولا مالك ةباثع وههاشمزراوخ مالك نإ » :ناطاسلا لاقف

 ىعرب ال هاشمزراو+ ناكىّبم ىرمعلو ؛ ىدولا هحصن لبقتتو هماضرلاب هيلإ

 هبتك ءىث لكو ؛ تامدخ نم مايآلا هذه ىف هادأام قخي الو اذه , انيناج

 .« كلذل هفاكنسو حضأو هركذ وأ

 لخد ىذلا بايلا سفن نم داعو ؛ ضرالا لّقو هاشمزراوخ ضبف

 جرفت « سلجيل راشأ ناطاسلا نكلو ٠ جرخيل "ىلع بجاحلا ماق مث « هنم
 لبس وبأو كارتيكتم بجاحلا ًاضيأ كلانه ناكو ؛ناطاسلا هب ىلتخاو موقلا
 ؛نيفقاو اناكوىارسلا بجاحردبو قارعلا بتاكلاو رهاط بتاكلاو ىزورلا

 ."' مدخلا ةصاخنم مالغ ةئمو افوقو اوناكو نوحل.م لاجرةكيرألا لوحو

 كثيح زيتهوك ةعلقب دمح انوخأ لظي نأ بحي » باجحلا ريبكل ناطلسلا لاف
 نحنو « روفلا ىلع هب ناينإلا نآلا غوسي ال ذإ ءرخآ ناكم ىف وأ وه

 لاق م قاتأ ةملكسل ليدبت ىهو . ةرجحلا ىم# قاثولاو . نايقاثو ةملكب مهنع دبي )١(
 باتكملا اذه ىف قاثو ةلك قلطتو * ( ٠١ ددملا ؟ ةنسلا زورها ناربا ةلجم ١ كلابقإ ديسلا
 مدخلا ةسان ن وعسل يا رسلا يقامدب مهمأ رويس ليهات ةعاج ناماذلا نش ؛ ناماغلا رج ىلع

 . ؟ةيشاح هم س ضايف ىنغ“ « بيقاثولا » وأ



 تنس نأ تح

 ىرثس ةئرغ ىلإ عيبرلا ىف انلصو اذإف ؛ ءاتشلا لصف ىف خلب ىلإ رفسلا نوعمزف
 ةعلقو « ءاشي امب رمأي انالومل مويلا ىأرلا : ىلع لاقف . انيأر كلذ دنع هيف
 بقرتي ةعلقلا جراخ يقي نيكيكب بجاحلا نأ اك ةعينملا عالقلا نم زيتهوك
 ةنارخلا كلت رمأ وه امو « لجأ : ناطاسلا لاقف . رماوألا نم هيلإ ردصي ام

 ةايح هللا لاطأ : ىلع باجأف . ناجزوج ىلإ نسح هادختك عم تاسرأ ىلا

 ريصب ضان لجر وهو "جايداش ةعلق ىلإ نسح اباصوأ دقل ءانالو»

 باوصلا نم هلعلف انالوم ىأر اذإف « هيلع ردقب ال ايش لعفيال بقاوعلاب
 ىلع نآلا بهذتل : ناطلسلا لاقف . ةنارلا كلتب ىنأي ام ًادمتعم ثعبي نأ
 ضراألا ىلع لّدقف .ةريثك مارمو ريبادت كعم انل نإف ميرتستف هللا ةكرب

 بابرأ داشرإب هنم لخد ىذلا ةقيدحلا باب سفن نم جرخو ضب مث

 .هوبهذو ؛ بترلا

 ةعاس ثيرتي نأ هغلبأو بجاحلا رأ ىف بهذإ : سودبعل ناطلسلا لاقو

 بهذف . هروضح ىعدتست ةجاح كلائه نوكت دقف « انم ةبيرقلا ةفصلا ىف

 مفد ىثلا ةدملا نع بجاحلا لس : بتاكلا رهاطل ناطلسلا لاق مث . سودبع

 ؛ ليحرأل ميحلصأ و ًاداتعو ةدع نسحأ مهأ و ع5 دنجلا تايئثرم اهع

 ؛هنايصع ءازج رورغملا ىسيع بيدأتل ناركم ىلإ ةلمح ذافنإ ىلع مزاع ىنأل

 . هنمالدب انطالبب ذالو هبجو نم رف ىذلا '' ركسعلا ىبأ هيخأ لامعتساو

 مجسسب ءاج 6 حلب رحاوط نم ةيرق ىلع روباست ةنبدم ىلع قلطي مسإ  حايداش )١(
 , يناثلا عضوما انه هدارلا نوط نإ بلاغلاو ؛ ثادحلا

 ناويد مسر وه اذهو ةنسلاف تارم عب رأ مل مفدت ىلا دنجلا تابترم ىمو : يناكتسيب (؟)
 دق ابلملو ( ةينرشملاب ) ةبرعلا ىف ةملكلا فرعتو « ( +47 ص مولعلا حيتافم ) كاسارخ
 )١(, ةيشاح شايف  ىنغ . الامثم نيرششع لرع

 .ركاصلا يباب ١١4 سؤ ج لماكلا بحاص هركذ (؟)



 دهجلا تابترم نإ لوقي باجحلا ريبك نإ : لوقيل داع مث رهاط بهذف

 لكأو ةدع ندحأب نوروجم ًاعيمج مهنإو .٠ ماعلا ريخآ تح مهيإإ تعقد دق

 لاقف باهذلا عيطتسي انالوم هرمأي نم لكو ؛ءىث ىأ مهصقني.الو حالس

 بجاحلا كارتيكتم لبق مث . ةدوعلاب بجاحلل نذؤبلف ءادج نسح : ناطلسلا

 دقف © مويلا هعم مو ايلء فيضتسأ نأب ىالوم نذأيل : لاقو ضرألا

 فاضأو ؛ ادج نسح : هلا س ىلإ ًاشاه ناطاسلا هباجأف .مهل ءاسح ةئببب تيصوأ

 كارتيكتم ليقف. انمدخ اهتئيهتي مقيلف ىرخأ ةجاح كانه تناك نإو : الئاق

 هفيضتسإ نأ كارايكشمل ناك ىرتاي نأ ىأو ًارورسم جرخو ةيناثةرم ضرألا

 كلتو ؛رهاطل ناطاسلا ناسأ ىلع ىرجام ناك دقف ؟ ىلع ىلع اوضبق دقو

 ؛اريبدت هل اوريد دق اوناكف . "” « صفقلا ىف ير » ناركمو دنجلانع ةيفاشلا

 لع بجاهلا لشدي امنيح هروف نم بهذي نأب ىزاغ رالاسهسلا رمأ ذإ

 . هلحرب دج وام زكاويوتيف در اسرفلا نم ريفغ عمج عم ناطاسلا دنع

 ريك نإ هل ليق كارتيكتم جرش اندنعو .هؤادأ هيلإ بلط ام ىزاغ ماقو

 نوئالث هيلإ زب ةفصلا ىلإ لصو الف « ةفصلا هذه ىفنآلا دوج وم باجحلا

 نم.هيبخأ عم !ولعف اك هيفخو هءابقو هتوسنلق هوباسو هيلع اوضبقو امالغ
 نوشارفلا هلم ؛ ةفسصلا كلتل ةرواجم ةرجح ىلإ هب !وبهذ مث ء لبق
 رخآ اذه ناكو « ةليغث لالغأب نيدفصم اناك امنأل مروبظ ىلع هاخأو
 . امهم دبعلا

 هذه رثُعي نم عودخماو ؛ هتياينو هتعامجو هدبعو ىلع صمأ نم ناكام اذه

 اهب نويبأي ال ءالقعلاو ءاهلانمؤ اهلاعو اههتاجتو اهرعل انزو ميقيو ةرادغلا ايندلا
 , اهرهاظمع نورتغي الو
 ع

 لنا لالخ سلاثمألا مم « هيف ةييقح ال ىذلا لطابلا نع ةبانك ءنيدلوملا لاثمأ نم (1)

 . ع ةيشاد ه5 س ضايف - ىغ ةعرط



 هع خا عل

 بابلا اذه ىف اتعلا رعاشلا لاق امم لمنأو
 دراوملا كلت لوه محبتنا ملو ةئئمطع ىتيم ىنتجت يش
 ”"دواسالا نوطبلا ف تاعدوتسم ةبوشم ىلاعملا تاعركص نإ

 . ةعانقلاب نتعب نأو صرخلا مسامج سبك نأ عيطتسإ نم وه قد ميظعلا و

 : ىنعملا اذه ىف هلوب ضرغلا نبع ىورلا نبا باصأ دقو

 بذعيو لح توق نم كاطعأو. . .ةمص لابرس هللا كاسك ام اذإ

 بلس رهدلا مهطعيام ردق ىلع انف رريرتكملا نطيغت الف

 نيرخآلل هفرعو ةفرعملا قح نامزلا فرعد 1 ىكذدور رعاشلاذاتساألا نأ اك
 : هلوقب

 « ريش اهريفن ظفي بلق هل نأك نم ابفرعيو ؛ عدخضتو مل انندلا هذه نإ

 حيببق اهنطاب ؛ هرادغ اهنأ مسست تنأو الإ نامطت فيكف ٠ مغ اهرورسو

 ."””رظنملا ةعبدب اهنكلو كواسلا ةئيس « ليمج اهرهاظو

 ىبأ ةصق هوجو نء هبشت اممإف ٠ هل ئرج امو لع لع ضيقلا ةصق امأ

 ىرخأ انابسأ نإ ليق امبزلو « خيزاتلا بتكمركذ ىف تضافأ اك« هلاثمأو لسع

 هنادي .هللاو انيدل ةحضأو تسل لاح لك ىلع ابكملو « كلذ لإ كثعد ةيفيشس

 يردي

 وحفلا ىلع ابك ْيبيِبلا خسن ىف ادروءامماكسلو . نييبثلاو نايبلا ىف ناتسلا درو اذكع ()

 : ىلاثثا

 هراوملا كلن لوح ,مدمتا لو ةنئمطم اهب ىبلق ىت## ىقكا

 هراوألا نوطب ىف تاعدوتسع ةطاونم رومألا تاهسج نإف

 تساراديب شلد كدس انش نأ تسارادركباوخشكاب نابجنيا (9)

 تساراميل, : ىلا وأ ىداش تسادي هاكيا وأ نكح

 ثساراوم# هنواراك همه راومم نابح نيدب ىنيشن هح

 خساراديد بوخورأد رك تشز بوح شروجاو توخهواس ام



 ةسم لإ 4 هلع

 درس ريغ ىخوثأ ال ذإ كلذ ىف لوخدلا ىأش نم سلو . رومألا قئاقح ملعأ

 فشكتت ثيح دحاو ديعص فن وعمنجيسو مّمأكإ لكلا بهذ دقف «ثداوحلا

 لجرلا اذه ىلع ءالقعلا هذخأي نأ نكمي ام ىصقأو « قئاقحلا ربظتو رارسألا

 نك هن ًارهاظلاو ءرخآ علخو ريمأ بيصنتت ىلإ هاعد اع اولءاستي نأ وه ميظعلا

 ءاضقلا نم هللاب ذوعنو ؛ ناكام ناكف « ةروصلا هذه ىلع همانأ أ ىهتن نأ ردق دق

 . ءوسلاب بلاغلا

 ريش 9

 ةمدخم لب ام لكو هتئاوخو هلحر ببمو ريطخلا لع رمأ نم غارفلا لعب

 بلي ال ىتح ةطيحلا لكذخأ دق ناك هنأ نيبتو ىزاغ رالاسيبسلا داع هناءلغو

 معزي اليك ) ؛ ائيش باجحلا ريبك ةقفري اوناك نيذلا ىلاوملاو ةيشاحلا نم دحأ

 ةعامج بولق ىلع بعرلا ىلوتسا دقو اذه . (نراطاسلا ىف مبلمأ فعضيو

 غلبيل سودبع ناطاسلا لسرأ دقو « لع ىلع ضبقلا ءارج نم « نييدومحما »

 نكي ملفأ . هب مايقلا هنأش نم سيل امب ماق ايلع نأب » هاشمزراوخ شاتنوتلا

 نأ هيلع ناك دقل ؟ هتلكاش لع نوكي نأ نأو هاشمزراوخ ىدتقي نأ هب ىلوألا

 لعفي نأ هب ردجاللا ناكف « مش لاو ىلاوملا نم دحاو هاف « قأت ىح ريصي

 نأ دعب ىخأب ةعبقولا ىلع هلم ىذلا ام مث . اوراس ار يسي نأو اولعف ١ ادلثم
 . ةظلغملا ناميآلا كلتب ثنحو ىلاعت هللا رماوأ فلاخ اذاملو ؟ هبيصنت ىلع لمع

 ىلإ وعدت تناك ةحلصملا نآل « هلاقتعا ىلإ اناعد ام اذهو ةنايخلا نطبي ناك دقل

 نسحب ىتح « هوركم وأ ىذأ هلاني نل نيمأ ناكم ىف ميقي نآلا وهو :كلذ

 .« هيف انيأر

 هرطاخ نع ةيرلا مفد ىبف ه هاشمزرا ول كلذ ركذ نم ناطلسلا ةباغامأو
03 

 نأ هاشمزراوخ باوج ناكو . ىرخأ ةريس ذختيو هيبقع ىلع بلقتي اليك



 مس 1 سس

 ىري نأ عيطتسي اذ نمو ؛ باوصلاو قحلا نيع وه اهديبع ىف كولملا هلعفت ام
 مزراوخ ىف تنك امنيح ىدامي الأي ايلع تحصن ىنأ قحلاو « انالوم هاريام
 لف قو دق نآك الاج ارمأ نأ الإ ء ريخآ انآ لسرلا قيرطب اهافشو انآ ةبانك
 «هلاثمأ لق ةمابشو ةلزنم وذ لجر هنأ دبب ؛ ردق أمب ءاضقلا ىرجو ّملِإ عمتسي
 لاوقأب ناطلسلا ذخأي الف . انئابرقأ نم وهو اداسحو ءادعأ هل نإف ورغالو
 : لمفأس اذكم ىنأب ةياجإلا ناطاسلا لسرأو . « هلثم هدنع سيلف « هيدساح
 .هل ابيبتتو اييدأت اذه ناك امنإو « ةريطخ مابم ىف لع نم ديفأ فوسو

 هسأي دتشا هاشمزراوخ نأ ( طالبلا ) "بابلا ليكو ىدعسملا نم تحمس
 ءغلبأو . يشهي ىف رودي امع اوفرعي اليكل دلجت هنكلو ءهمدي ىف طقسأو
 لاوحألا ريس نم هتيشخ نع ارس ليقعلا نسحلا ابأو ناكشم رصن ابأع هتطساوب
 لاوحألا رهاظو ةقيرطلا هذبب لماعي ىح لع بنذ ناك اذام » : لاونلا اذه ىلع
 0 دوم ةصاخ نم |دسأ عدت نأ ةمعلا ةئيدحلاةرمزلا هذه نأ ىلع لدب

 « ىدلب ىلإ ةدوعلا نم هب نكسمتأ ام لئاسولا نم '””ليحلا فئاطلب اوربدتلف

 اإو . كلذك نييدومحلا نم ىندعي ناطلسلا نإف ىنأشو ىنكرتتل ىدعسماب
 ىدعاس رمثأس ؛ ةحاصملا ىلع ىبمرحب ًاعنتقم « ىب نظلا نسح ناطلسلا ناك
 اك هاشمز راوخ دوعيو ضرغلا ققحتي تح هب مايقلل مويلا ردابأو رمألا أذبل

 «نآلا اهديب رمألا نأ ولو « ةثيدحلا ةرمزلا هذه فرإو «نوبحنا هل ىنمتي

 ييئافألا ماكس طاليلا ىلا هدفوي ىذلا فطوملا وع طالبلا ليكو نأ : جم ةخسن ىف ءاج )١(
 * 9 هيشاع ء شايق  ىنَع . مهلاصم بقاربو لاممألا نم مهصخي اه ىهنيل هب ميفيل

 . ؟ ةيشاح 89 س شايق .ىتغ , فوخلا ةدش نع ةباثك سه ندرم ىأابو تسد : (#*)
 37 م ضايق  يغ . ديراراكو ديزاس اهنأ رهاظلاو ديرآراكبو دنزاس سنااىف (؟)

 , م ةيشاح



 بس سس

 مهفرع هنأل ,هيبأ باحصأ عم باوبألا هذه لثم ىف ثدحس ناطلسلا نأ الإ

 . مهمرتجو

 دقو اذه ءانتم ارك اش ىلإ بلط ام ملا ىنإ » : ناكشم رصن وبأ لاقو

 مل هنأ مسمع قثأ نم تعمس دقو «ةعاطلا ليمحي قنأمطو هفطعب ناطاسلا نْرْغ

 ىلإ هنكلو ؛ ىرجام لك ىلإ تدحتر دقو ٠ ىأش ىف ضوخلاب دجال نذأي

 ثيدحي أدبأسف ءىث ىف ىنراقتسا اذإف «بابلا اذه ىف ءىثب ىتثدحي ملنآلا

 ةردابملا ةكملا نم سبل نكلو ءاهانمت ىلا لاخلا لع دوعيل هاشمزراوخ

 نأو ؛ خاش دق هنأ لوقلا باوصلاف هنع ءىثب ثدحت اذإف « هناوأ لق ثيدحلاب

 يرض راوج ىف ميقي نأو ةيدنجلا لزتعي نأ هتياغو « ءىشب مايقلا عيطت سل

 ةيهاشمزراوخلا ةرامإلاب موقيل انال وم لاجنأ دحأ ريسي نأو « ىضاملا ناطاسلا

 ىلع هب ماكت نإ ديدس رمأل اذه نإو « هتمدخ ىف هديب نمو دعلا ءانيأ ١ فقيل

 رخثلا كلذ ةنايص نأ ملعي هنإف « ًاعيرس هديعبف ناطاسلا ىلع قشي ناف وحنا اذه

 نيذهب هاشمزرا وش رطاخ نأمطاف . « هتبيب الإ مثال هيلع ةظفاحلاو ماحلا

 ٠ . ًاسفن باطو أدهو ناكشم رهن ىبأ مالكب ةصاخو نيباوجلا

 «"'ناكنمسو خاب ةيالو ىزاغرالاهبسلا ةيلوتب اروشنم ناطاسلا لسرأ دقو

 روءألا ريسيب اوذخأو ءاهف هل بطخع ىّتح ناب ىلإ روشملا كاذب هباحصأ عرسأف

 ؛هريغ نود هب تصنخأشزجلا هيرسلا تارواشملا نأ اء ىزاغل ةملكلا تناكو

 هبلع اوضتف ًاظيغ نوزيدتي مملحجو ءاديدش املأ هد باحصأ اذه ملآف

 ١ ٠ فارم هلا كيعس 54 هدمتعم سل دعب أت م م ٠١ هتأس ىلأي س15 اريخأ هواعةسأو

 ادحاو اطنخ بكترا هنكلو هلمع ىف ؛ ارصقم نكي 7 و «موي مرق لكلو

 .ىذلا ريثكلابهذلاو ةعلذاب ع اب عدنا دقو ٠ هايس ىلعاف رشم نوكسل هوعدخ دقق

 2 شايف 2-5 يىنغ أ( تادلبا معمم يل تالعمو جلب ءأرو مف تتادسراجط 8 هنن كام 000

 1 ْ ِه ١9 ذك وددلم



 . اذ 1 ةهدعل نم وه طوس و 2( 6كم طقسف ؛ فارشإلاب ما ١ ه١ هلع لصح

 ءرالاسوسلا ىزاغ طوقةس دعبو .كولملا مدخل هب نآدزيأم ريخ قدصلاو

 ةمدخلا نملافغ وةرات مدخي ن أكف ٠ لفأم ةدما جن عملو ديعس رودي كلفلا ل لوخأ

 وهو ؛ « + ةلجد سراح راصةفرلاو زدلا دعب » لبق 5 راصف «ىرخأ ةراث
 5 ("فزارلا دبع ديمعلا ةجاولا ةمدخل ىف ناتلوم ١ نيسم ةنس ف ىأ «نآلا

 ةايوط رابخأ كل ىدنعو . ليلقلاب ًامئاق ايوزنم هل اهدن تاو: ذم لمعي وهو
 . ىلاعت هللا ءاش نإ امحضوأسس

000 

 ؛ هنأبش مايأ ةريدج ريغ الاعف ابل را هنأ 0 كتيسح نأش لئثخاو

 كلوقي ام معنلو ش ايد ايذ ميظعلا نأل نالواسلا اذه باق مأو هنأسل ظفحم مو

 : رعاشلا

 قطا لكوم ءالبلا برزإ لشق لوقال كنا طفحا
 قل

 : ثادحألا اهم موقي بلا .لامعألا ةبخم ىف رخآ لاقو

 اللحس ابصعب ىف ىرت خويشلا نود ٠ اهربد ثادحألا اذإ رومآلا نإ

 ضعبلا ىعمام : لاق هنأ ليئاكيم دم ىنأ نع" ىورب قدعإ ىلع ابأ تعفو

 . اللخ ابلكىف نأ قحلاو

 . ةلسد لبق 'ماللاو بلالا مصل هنكللو سنت ىف دكه (9)

 ١ ةيشاح صايف ىنغ  ىدنميلا ىرح دمعأ نب قزارلا دبع ريمألا وه (1)

 دقو 3 ةيحأس ابق رعب ' هيا الا ؛ كسب دمأ ذنم ةرئاسلا لاثمالا 3 حيبصا تيبأأ اذه نا فضا 7

 نم 5١86 ص ينانلا ءزطا ْى ماجو ٠ هلئاو ركذ نود ةروخلا فو صامل صاخ تاكا درو

 لكوم مالب 2 لاق ندا ؛لوأ وطه ىم شرا هلرش 30 ديع نأ ةبيتق 5 نبال رايخألا لويع باتك

 , ىوينلا ردا نم ذوخأم ثيبلا نومضم نأ ( 668 سر ةربجلا ىف ءاج كلذكو 4 لوفلاب

 ه1” ةيقاح 353 ص صايق ا يع



 هك ا لا

 مايأ ريزولا كنسحل ادودل امصخ ىنزورلا لبس وبأ ريزولا ناكدقو اذه

 هقاذأو هيلع ناطلسلا ردص رغويو هنأش نم طحلا لع لمعي ناك ذإ ؛ هترازو

 لبس ىبأ مداخ ىلإ اروف كئسح ريزولا مياستب لبس وبأرمأ مث «خلب ىف هقاذأ ام

 سانلا ذخأو . ناوهلا ناولأ ىتش هقاذأو هراد ىلإ هلم ضيار لع صاخلا

 <60 برإف ؛ دادح ةنسلأب هنوقلسيو ىرج ام ىلع ىنزوزلا لبس ابأ نومواي

 « مهنادعأ نع وفعلا دعب الإ ةعمسلا نسح ىلع | واصحي مل لاجرلا نم ءامظعلا

 ةردفملا دنع وفعلاو « ناوملا نم ريخ ناسحإلا نآأل مهملإ ناسحإلاب مهتاباقمو

 لبس ابأ نأ الإ . « "'"مسجأف تكلم اذإ » لاثمألا ىف ءاج كلذكو حودم دج

 رهدلا امهأوط دقو ؛ هبلقل ارورس ماقتنالا ىف دجوف « ةمهملا كلت لثم هل نكي مل

 . ادحأ ديفي هلعل لصفلا اذه تنود دقو ؛ كتسح الو لبس وبأ قبب لف
2 

 ىكنج ىلإ ىفاطلس روشنمب بيقثلا مارهب ىزوزلا لوس وبأ ريزولا دفوأو
 ؛ لاحلا ىف هنع هللا ىضر نسح دمحأ ريبكلا ةجاوخلا رسأ كفيل ريمشك بابب

 أي نأ ررقت اك« هلثم ىلإ ةجاعب ةلودلا نآل « خلب ىلإ امركم ازيزع هلسريو

 ةجاوخلا اذه ومن اهم ماق ىتلا ةياعرلا ءازإ «:ًافاكم لانيل هسفن ىكتج هتبحصي

 . ىضاملا ناطلسلا ةافو دعب هتادعأ نم هظفحو هل هتمدخو

 ماقدق ناكماربم نأ وبف «ةمبملا هذبب مايقلل ””مارب. هرايتخا بيس امأو

 قزرلا ىف هيلع افيضم لبس وبأ راك اميح ميدأتو هدالوأ نوئش ةياعرب

 بعرلا ىلوتسا دقو . ةمبملا هذ هتفاكي نأ دارأف ناسحإلا هنم ىأرو ادبطضمو

 . كلذب | وعمس نيح ةجاوخلا ءادعأ ىلع ديدشلا

 مجبل نم رمأ لع حجسأو 5 اذإنودب »ظ حجب سأق ثتكسلم» يل اديمال لاثمألا مث ُُّى 000

 .٠ قالا نسم ىلع و ةحاجسلاو

 ١ ةيشاعم5 +4 شايف ىنغ .  نسدح دمحأ ندب لكوملاو رجنلاك ةملق لاوتوك ناك (؟)

 1 هيشاح يف يشابف  ينغ اهركذ افء ومع ب خل يف تاياور ثالث انه (*)



 سم

 . هيلإ ةرازولا دانس] خيراتو ماب ىلإ ةجاوخملا ءىجم ةصق ركذأسو

 ىف ساحب ملو قاقلا ريثك مايألا كلت ىف ناكشم رصن وبأ ىذاتسأ ناكو
 دوعسمناطاسلا نأ الإ ؛رومألا ريدي ناويدلا ىف هدحو رهاط ناكو ؛ ناويددلا
 سلجتال اذال» : هلأسو هفطعب هريغو هساجأو عوبسأ ىضم دسعب هآعدتسا
 وهو كانه ارهاط نإ « انالوم ةايح هللا لاطأ »: لاقف .«؟ لئاسرلا نآويدب
 ناطلسلااثالوم تابغر اديج فرعي هنأ 5« هيف لاركلا دح غلب دقو «كلذا ءفك
 متيأر اذإف « لمعلا ىلع ةردق ىل قبت ملو ايتع ربكلا نم تغلب دقو « هلويمو
 انالومل ءاعدلاب لغتشأ نرأ ىلوألا ةمدخ ىدؤأو ةرضحلا ىلإ فآ نأ 1
 الو « ةفرعملا قح كفرعأ ىنإ « مالكلا اذهام » ناطاسلا لاقف . « ناطاسلا
 ورغ الو « ةريثككلملا مام نآل ناويدلا ىلإ بهذت نأ ىغبنيف « ارهاط فرعأ
 ىف ساجتال نأ مصي فيكف ؛ كريغ ان سلو ٠ لاجر ةرشعب دعت كنإف

 تارم رشع اندلاو ةقث نم رثكأ كيف انتقث نإف ؛هلك كلذ نع الضفو ؛ناويدلا

 « اندلاو ىلع اهضرعت تنك ىلا حتاصنلا كلت انيلع ضرعتلو لمعلا ىلإ نردابتلف

 .« كصالخإو كحصتب ديعب دمأ ذنم انقنودقلو ءام لمعلا نودعتسم انإف

 ماركإو ةياعر ىف ناويدلا ىلإ لسرأ م ؛ ةمدخلا ضورف رصن وبأ ىدأت

 نكلو « تاواخلاو لامعألا ىف رومألا فرصي ذخأو « ةرعلا ىهنم غلبو

 «ئاذيإ ىف دح دنع فقي ملو «ضرغلاو ةيصعلا مهس هوحن ددس ىنزوزلا لبس ابأ

 لاقف . رايد فلأ ةئاهلث رصن ىأ نم ذخؤي نأ عاطتسملا نم هنإ لاق دقل ىّح

 اذإو ٠ هيلع لصح نبأ نمو لئاطلا لاملا اذه لثم رصن نال سيل ١ : ناطاسلا
 مالكلا بنجتف انل هتدئاف نم ريخ هايإ هقاقحتسا نأ ىرأ ىفإف لاملا اذه هيدل ناك
 اكثو بيبطلا ءالعلا األ كلذ ركذو . «هقح ىف ضوخت نأ ديرأ ال ىنأل هنع
 ,« اذك هانبجأدقو رصن ىبأقح ىف اذك ل وقي هنإ » : الئاق ىنزوزلا لهس ىنأ نم
 . رصن ىبآل ثيدحلا اذه ءالعلا وبأ يهنأ

 ( يييبا بع همر
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 ىف اموي ناطاسلا قاعدتسا دّقل ٠ : لوقي رصن انأ ةجاوخلا تعمس دقو

 دمحص دحأو هاجتإ ىف رومأللا تراس دقل ١ : لاق مث ىب لنخأو عوبسألا اذه

 انه نم لحرت نأو « ةعرسلا هذبب ةنزغ ىلإ ريسنال نأ ىرأ ىإو « هّنمو تلا

 هصالخإ ]لع لازيال و انتيعم وه ىذلاهاةمزراوخ غلاب ١! ايفطع لمشيف « خاب ىلإ

 "7 تاناخ لسار م . امركم هكيعت نأو مايأألا هذه ىف أنل ةمينغ هلثم دعيو

 5 دورعلا ددجتو لسرلا دفونو «رومألا هذه ىف مهضوافنو كللذ دعب ناتسكرت

 هآرام باوصلا نإ »: تلقف .« اذه ىف كيأراف ةنزغ ىلإ عيبرلا نابإ لحرت

 ىغينيف «كلذ نم رثك أ ديرأ معن ه :لاقف .« اذه ريغ ءىث ىغبني الو ناطاسلا

 تاقف ه/ «رومآلا هذه ىف باوصلاو أطخلاهجونيبت نأولجو نود حصلت نأ

 قحلاو « ةلقث وكم نأ ىشخأ ىكلو حئاصن عضب ىل نإ « الوم ءاقب هللا لاطأ

 :نولوقيو «هبوغيستسيالف هتصاخل انالوم هركذي صن نم همدقأ ام لعلو ؛ 7

 ةراذولا ىلإ هدي تدتما دقف ؛ لاحلا هذه ىلع رمتسي نأ رصن ىنأل ىنبنيال

 ءاهدحو ةبانكلاب ىأق نبع الغتشملئاسرلا ناويدب لظأ نأ ىف لوالاف ؛ رييدتلاو

 قفاوأ ال ىإ : : ناطلسلا لاقف . ىرخأللا لئاسملا نم نعأ نأ وجرال ىنإو

 ؛ رومألا هذه لثم ىف ىحتافي نأ ىلع ةأرج دحاأل سيف ؛ لوقت ام لعاقلطم

 ءانالوم ةايح هللا لاطأ » : هل تلقف .« ةفورعم ةحضاو صخش لك ةلدنم نآل

 ىفو ةقيقدلا طاقنلا ضعب نيبأ ىننإف « ىحيصن عامس ىف بغري انالوم ماد اف

 ىضاملا ناطاسلا نأ انالوم معيل . ىلع ةميظعلا ةرسالا هذه قال ىبم ءافو اهنا

 ىهممأب ةنادزملا سورعلاكهنامز ىف ايندلا تناكو « رومألا لك ىف هرصع دي رف ناك

 ذذتاو « اهنطابو اهرهاظرومألا كرعو « '"” اليوط شاع دقو «لالجلاو ةئيزلا

 الف « هتقي رط ىلع ريسلا ن وكي نأ دبعلا لضفيو ؛ ىنضمو انكرت مث اي وس هقي راع

 .:ع ةيشاح ضايق مس ىغ ٠ نائسكرت ةيئاخ ءأمعأ 50 نايباع كوفي )000

 , ١ ةيشاح ضايف  ىنغ . هركزارد رمع سب « تفاي راكزور ()



 ل

 ثدمم اليك اذهو « ملصأ ناكل اذك تلمع ول » هل لوقيل دحأل لاجمل حسفي
 « كل ايلعلا ةملكلا تحبصأو كئاول تحت ناشيجلا ىوضنا دقو نألاو . للخ
 «ةعساولا كلاملاهذه لك مك نأو ؛ ةطيسبلا هجو ىلع ىلوتست نأ عيطتست كنإف
 اذه تنيب دقو« كلذك اوقبيو لاحلا هذه ىلع ريسلا ىف اورمتسي نأ ىغبنيف

 هنإف « عامسالل عضوم همالكو ةمدسخلا ىف دبعلا مادامو « مويلا رادقملا

 تلق ام معن ٠ : ناطلسلا لاقف . ء ىضرغلجكلذو ءاحالص هيفىري امب لخبيال
 ضم مل هنإ لوقأ قحلاو « نأمل تبهذو هل توعدف ؛« كتحيصنب لماعل ىفإو
 . «دادعإلا كلذ ريغتو ةأره نع انلحر تح ناءوبسأ

 لبق « ةنزغ نم لصت ىنلا ءايناألا نأ تعقووىبلا ةءشحافلا ءاطخألا ةلمج نمو
 كلامه دونجلا نأ ديف# تناك« ةاره ىلإ روباسن نم دوعسم ناطلسلا ىقأي نأ
 ةسام ةجاح ةمم ىنرأ ناطلسلا كردأف . برحلل نوهأتيو نودعي اوذخأ دق

 دفوأف « ريبادتلا نش نم 58 هذختي نأ بحي ايف ركفي ذخأف ؛ هشويج ةفعاضمل

 : اهف ءاج ةلاسر اوبتكو نيكنت ىلع ىلإ لاّحرلا مساقلا ابأ ىعدي ابوق الوسر
 هسفنب رض برحلا هذه ىف "' ريمألا انناعأ اذإف انيخأ وحن رفسلل بهأت اننإ »

 هددصب نحن ام ىبناو « داتعلاو ةدعلاب زبجم شيج عم هئانبأ دحأ دف وأ وأ انيلإ

 ناكو .« ةيحانلا هذه مم امظع اميلقإ ريمآلا دالوأ دحأ منمنسف رمآلا نم

 عنقي نأ نكمي الو « ريطخ رمأ ناطلسلا هيلع مزع ام نأ هل اونبي دق هوحصال

 نكامأ ىف عمطيسو ةدحاولا ةيحانلا هذبب ةمبملا هذه نم غارفلا دعب نيكنت ىلع

 ةافو دعب « ارس بهذ ءاهدارأ ىلا ةيحانلا كلت طعب مل نيح هنأ 5 « ىرخأ

 ىتأب ةلئاط الاومأ مهْنم بهتناو نييناغصلا ىلع راغأو ؛ هاشمزراوخ شاتنوتلأ
 .دعب ايف اهركذ

 , نبكت ىلع دصقي (9)



 ا

 ةوالح اوقاذ دق اوناك نيذلا نائكرتلا !ولاهسا مهنأ ةيناثلا ةطلخلا تناكو

 "هوكناخاب نم فيسلا دحب مب.قلأدق ىضاملا ناطل.سلا ناكو « ناسا ر خ مئانغ

 ؛ هقوبو « لزق مهسأر ىلعو ءالؤه مدقف ء شيجلا ددع مهب اوديزيل موعدف

 اوداعو اوبلقتا مث « ماها ضعب ءادأب اوماق دقو «نورخخآ نومدقمو شاتكوكو

 ضيف نأ ىلإ سمآألا لآو . هنايب قأيس اك « بلسلاو ببنلا نم ىلوآلا مهتريس

 أوفرصني لو« موميسإ لايجلاو ىرلا ىحاون تعاضو شارف شان لئم دئاق لع

 ىف رالاسمسلا ىزافو بذاج نالسرأ هلذب ىذلا فينعلا دبجلا دعب الإ اهنع
 . هركذ نع هللا ءاضقل درم الو ؛ ناسارخ نع مهنالجإ

 دئاقلا مهيلع بصنو ناطلسلا ةمدخ ىلإ اورضح ناورتلا ءالؤه نإ « لجأ

 ناركم ىلإ دنج دافيإ ىلع ناطلسلا مزع اذه ءانثأ ىفو « رالا سس شاترامخ

 رورغملا هيخأ هجونم رف دق ناكىذلا « ركسعلا انأ هعم بحطصيل ريبك دئاق عم

 لصأ تف ناركم «9ىلع ًاريمأ هوبصنيل ؛ تاونس ةدع ذنم روباسين ىلإ أجتلاو
 شيج ةدايقل راد هماجلا "”شمخغتقا ريتخا دقو ؛ اذه رورغملا سبع ةفأش
 ةروشم دعب كلذو لجار فالآ ةثالثو ىفناطاس سراففال7 ةعبرأ نم نوكتي

 ءال ؤهعم بهذيل شانرامخ بجاحلا سوي نأ ىلعو «ىزاغ رالاسرسلاو شاتنوتلا
 ناركم ىلإ اوراسف . كئاقلا نال راد هماجلا ةرمإ تمت اولمعي نأ ىلع ناككرتلا

 , ركسملا ىبأ ة ةيحصب ةأره نم ةدعلا لمأكب نيزجم

 دق ىمعاي كنإ » : ةلودلا دضع ريمألا همعل ناطلسلا لاق مدافيإ دعبو

 نأىرأف « ةرثفلا هذه ىف رورغلا هذخأ دقرادصق ىلا ونإلاقيو الي وط تحرتسا
 لإ ىرادصقلا دوعل ىح رادص# 2 مقل و كنايلغ عم كميسل لإ نألا ريس

 موبلا ىلإ مسإلا اذهب فرعن « ناتكرتو ناريإ نيب كابج ةلدلس (1)
 ىفو . شمعتاو ٠ لش 0 لاق . ةناتخلا خسلا ىف ىرحأ روصب مسالا اذه لذ (0)

 ١ ةيشاد ؛ ضايف ميس شط .٠ شمغلت قرايو شمت قاب م أب ركذ باتكل | اذه نم رخآ ناكم
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 رادصقب تقولا سفنؤكماقمىفنوكي و ءانيلإ « نيتنسلا بئارض ل سريوحالصلا

 اذه نإ : فسوي ةلودلا دضعريمأللا لافف .«ناركم ىلإ دفوملا شيجلل ةريبك ةوق

 هيلع هفطع دوعسم ناطلسلا ىدبأف . رمأي ام لكىف انالوم رمآلاو ءادج نيمح

 نأ دعب كيعدتسن فوسو هللا كرب ىلع رس : هل لاقو . ةيلاغ ةعلخ هحنمو

 . ةلزغ ىلإ انعم لصن' ثيحب ؛ زورونلا ءاضقنا دعب ةنزغ ىلإ خلب نم انباكر لص

 سراف ةئامسمخو ةيئامم وأ ةيناطلسسلا نيمدقملا نم ةعبس هتبحصبو هئايلغ عم راس مك
 قرف 50 3

 . رادصقو نائسلبازو تسل رطش ةأره ند

 نيمدفملا ءارس ىصوأ دق ناك دوعسم ناطلسلا نأ انيقي تللع نأ لع

 ةرج ىلإ لت ريال ىتح هيلع اناذآ اونوكي نأ فسوي ريمألا عم هدفوأ نيذلا

 هيلع ىصحي ارس هيلع افريثم لرغط هبجاح اولعج مهنأ تعم !؟ عى رخأ

 ريمآلا نأ مغد رمآلا كلذ ناخلا اذه نمض دقو . ىرجبام لكن يبيو هسامنأ

 فسويب اوثعبف " دلولا 7٠١ نم رعأ هءدل نأك لب ءهل ادلو هدعي ناك فسوي

 شيجلا نأو «هسأر نم نكست دق ةدايقلا رورغ نأ اوظ مهنأل ةعيرذلا هذهب

 . هاكردلا نع ةدم اديعب اذم نوكيف «هيلإ هنأ

 0 لا

 ىلع لمد ىفو . ناتسراخطو خاب يبوثح ةيالو مسا لباز » : بي ةيماح ىف ءاج (0)

 ىم .٠ « ناتميسف تاتكملا بحاص دصق امأو . ناتسوسو راعدنقو راود دالبو ةنرغ وحتلا اذه

 . ” ةيشاح ضايف

 ىدنعو .دئسلا ىحأ ون نم املا توقاي لاق . رادزث رأ رادصق » بي ةيشاع ىف ءاج (©)

 . 7 ةطوعلم , ضايف  ىنغ « دنسلا يل رغ ةعقاولا ناثسحولب نم ءزح ابل

 م8 ةيشادس ضابف سل ىنف يسفت ةفز



 هلم أ 2 مح

 هلع هللأ ىضر دم ريمآلا لاوحأ ةيقب ركذ

 2” شي دنم ةعلق ىلإ زيتهوك ةعلق نم لوح نأ ىلإ هيلع ضبق ام دعب

 نأشب طايتحا نم ( بيرق ىلع ) باجحلا ريبكمذختا ام كلذ لبق تشب

 ىذلا ىلاعلا رمأألا ىلع ءانب كلذو « ةأره ىلإ داب انيكست نم هرفس دنع دمت ربمألا

 نم كلذ ىلع بترت امو . نيكتكب بجاحلا نييعتو دوعسم ناطلسلا نم لصو

 نمانيبتا نأ دعب نآلاو. ةاره ىف روكذملا بجاحلاب ةعيقولا ببس امم رشو ريخ

 بيرق ىلع بجاحلا هب بكن امو « ةأره ىلإ شويجلا دأفيإ نم ثدحأم درس

 ناطلسلا لارا نم كلذ دعب ثدح ام ركذ ىلإ انلصوو ؛ ىرخالا لامعألاو

 اذه لاوحأ ةيقب ركذأو .انه ىلإ خيراتلاب انفقو ٠ خلب ىلإ ةأره نم دوعسم

 بوص داب انيكنت نم دنجلا ةكرح نم مايالا كلت ىف ثدح امو لقتعملا ريمآلا
 « خيراتلا متيف كلذ لك ر كذأس « شيدنم ةعلق ىلإ زيتهوك ةعلق نم هلقنو « ةأره

 . هللا ءاشنإ خلب ىلإ ةأره نم دوعسم ناطلسسلا رفسب هفدرت هنم غارفلا دعبو

 شيجلا راس نأ دعب هنإ لوقي ''”لاّوقلا نمحرلا دبع ذاتسالا نم تعمس

 نم تجرخأ كامسأكر يمآلابةصاخلا مدخلا ىقابو انأ تيقب ةاره ىلإ دابانيكنت نم

 دعتلل نأ انريمض ضرب و ني زو عم اوحبصأو اوبن نك انكو « ةسبايلا ىلإ ءاملا

 ةارهىلإ دمحم ريمآلا دوعسم ناطلسلا ىعدتسي نأ لموت انكو ؛ زيتهوك ةعلق نع

 نم قالمزو انأ 7 « ةداعلا بسح موي لك بهذن انكو . ةمغلا هذه فشكنتف

 دودنو كانه دبش لوانتنف « ةمدخلا ىلإ ءامدنلا نم خاش نمو نيلاوقلاو نيبرطملا

 )١( اهب ةماقلا هذهو روغ ىف ةيالو مسأ شردنم .

 ىف ئملا اذبب ةيسرافلا ىف نآلا ىلا لممسساتو « برطلاو ىتنملا» ةملكسلا هذه هارب (؟)
 .٠ ناريا ىدحأ وأ نغم 8



 دس ا مش

 ىلع ةيوقلا ةسارحلا هديدشت مشد نيكتكب بجاحلا ناكو ؛ ءاشعلا ةالص تقو

 هدبج ىراصق لذبي ناكف « ًاقفرو ًافاطع دادزب ناك لب ءانم ادحأ عنجال ةعلقلا

 , الثم جاجدلا نب ليبق نم ناك ولو , لاحلا ىف دمح ريمأألا هبلطيام لك دادعإل

 . عاطقنا ريغب بارشلا ىف ذخأف دمع ريمألا عور ةئدهت ىلإ ىدأام اذهو

 بارشال "”ءارضخلا ةعلفلا نم ناكم ىلعأ ىف اموي انسلج انثأ ركذأو

 « ديعب نم عقن راثم انيلإ ىآرتأ «نوفرعي نوبرطملا ناكو هترضح ىف ًايسواج انكو

 اولاقف . ىران ر انغلا اذه ءادو نوكي نأ نكمي اذام هنع هللا ىضر ريمألا لاقف

 اذه ام رظناو ليىلع لزنإ » هتاقث دحالل لاقف. « هتقيقح نيثن نأ عيطتسن ال »

 لاةف . ايش هنذأ ىف سمهو ريماألا نم اندو ةدم دعب داعو اعرسم راسف . « رابغلا

 كلانه نأ اننظف «هريراسأ ىلع هراثآ ترهظ « افلاب !رورس رسو هلل دحلا ريمألا

 ىناداف اندع ءاشعلا ةالص تقو اند املو .لاؤسلا ىلع ٌورجن ملاسكل اهظعأبن

 نأ نإ » : لاقو اموي ىندي ىل اك هيلإ ىناندأو ةعاجلا نيب نم ريمألا

 نع بهذيل ( ناتسجو ناركم ) ''' رسسمرك ىلإ ةمالسلاب راس دق بتاكلا ركب

 نم اجن هنأل هلجأ نم ىرطاخ حاترا دقو ؛ةكمو قارعلا ىلإ نامرك قيرط

 ناكو .همدإ شطعتي ىذلا فزوزلا لهس ىنأ نم اس الو ؛ ةاغطلا ءالؤه لئابح

 ديلا : تاق .ءاقف وم ارورسم لإلا ب انجي ريسي ذإ ةريسفلا كل: ببس وه

 ثرست اذإ ىرخأ ةينمأ ىل نإ » : لاقف «ىرشبلا هذبم ريمأألا باقحارأ ىذلأ هلل

 تدعو . « ثيدحلا اذه مك أو نآلا بهذاف هانمتأ ام لك ىلع تلصح دق نوكأ

 . ىاقم ىلإ

 هاه ارضخحلاب هوصفملا 00

 2( لأ ركتو نائسيس حا وب ىلع كولح هرك قالطإ دورشأا ) بي ةيشاح ىف ءاح س ريسمرك (!)

 ٠٠ ةيشاد ضايق ىُع ه ريسم 571 ىحست اهلأ تسبب دام ف ترقاب لوقو



 هتمس 4/19 سس

 نيكتكب ىلإ ةأره نم '''ةزاملا نم رفن ةاشعلا ةالص برق دفو مانأ دعبو

 «بيبطلا رصن ابأ لسرأف « هنع هللا ىضر ريمأللا كاذب نب اوريخأف بجاحلا
 ةأره نم زمجم لوصوب تعم لوقيل نيكشتكب ىلإ ؛ ءامدنلا ةلمج نم ناك ىذلا
 . ىرخأ رومأب ماينقلاب سمأ دق ناطلسلا نإ « ربخ هنإ نيكتكب باجأف ؟ هريخ اف

 : نيكتكب لاجر لاقف ةمدخلا ةعلقلا ىلإ باهذلا ىلع انمزع رابنلا علط امدنعو
 ربخلاب دوعي رمأ لصو دقف ؛ريمألا عم ابجاو ارمأ كانه نإف مويلا اوبهذتال
 كلذل ائيرطضاف محند ءك !ذه دعب نوبهذت فوسو هزاجنإ ىغبني ةكرالار

 نم نيمو دعب لت ريمألا قاقف . امغ انبولق تألتمأ دقو اندعو . اريثك

 ىدل رضح الأ ىلإ ىعد انع بجاحلا لأست نأ ىغبني : لاوتوكنلل لاقف اذه
 :هلل وويل ؛ هادختك بجالا لس رأف . لأسيا الجر لاوتوكلا لس رأف . دحأ

 ؛ريمأألا ناسحالاو ربا نمضتت ناطلسلا نم ةلاسرب رم ةأره نم لصو
 لصب هلعلو ةماهلا تاهفاسنملا ضعبب ريمألا ىلإ ةأره نم دمتعم قأي فوسو
 لاقف . ىسحلاو ريذلا ىوس ةمث سيلف رطاخلا قاقيال ىح كلذ تركذ « مويلا
 . ىغبني 5 ال نكلو اليلق أدهو . « ادج نسح» هنع هللا ىطر ريمألا

 نم ىراكو ©" زادتشط دوحأ همساو دمتعملا دقو ريظلا ةالص دنعو

 ىف ةملقلا ىلإ نيكستكب بجاحلا هلسرأف ؛ دوعسم ناطاسال نيبرقملا ةصاخ
 كلذ دعب رهظو « داع م برغملا ةالص ىتح ريمآلا دنع ثكفف ؛ لاجلا
 ناطلسلا لبق نم ريم الا ىلإ ةصاخ صاوأ غالبإب فلك دق ناك لوسرلا نأ
 ردصتسو .نآلا ىح لصح دقام ةحص انررقأ دق اننإ :آهف لوقي دوعسم
 ارطاخ نُئمطي _ررأ ربمألا انيخأ لف ٠ نأش لك ىف ىغبي امب اماوأ

 ( سوماقلا ) . نوعرسملا ةامسلا انه اهب دوصقلاو . برعلا لوي مرك [ وه سرف مسا زاخلاو ,ةزأع ةئانو زامح ريعيو ... ودعوهوىزصس رمح هريغو ريعبلاو ناسنإلا رج (1)
 تذقاعاأب لكولا ةائممو راد تشع يو



 عيبرلا ىف ىنأت امدنعو 5 ىف ءاتمثلا اذه ثكمت.س انإف « ءىثب نظلا ءىسي الأو
 375 مئاوقلا مست نأ بجيش نآلا امأ ؛ آلا ءامدتسا نأش ردن «ةنزغ ىلإ

 , دمتعملا اذ ناجزوج ىلإ هأدختك عم نئازإللا نم تاسرأ ىلا لاومألاب

 سبالملاو بهذلا نم هرمأب نئازخلا نم هوذخأ ام لك لست نأ ىغني اك
 هتامجب مرخلا ىارس نم هعم امو ناكم ىأ ىف عدوأ ام لكو 7 مهاوجلاو

 عيمبج نم انكست دمتعملا ىطعي نأو « ةنارالا ىلإ درب ىتح ؛ نيكتكي بجاحلا ىلإ

 هلأ ىطر ريماللا ىطعأف . الع عالطالل | نيكتكب بجاحلا ىلإ تيلس ىلا م ءاوقلا

 تق رغتسأ دقو ؛ اضيأ ميرخلا دنع امو هعم ناكام لك لسو بجاحلل مكاوقلا هنع

 . ريمآألاب لاصتالاب امييف دحالل نذؤي مل امامت نيموي لامعألا هذه

 « ةماقلا لم عضوم برقأ ىلإ راسو بجاحلا بكر ثلاثلا مويلا فو
 ش دنمةماق ىلإ ريمألا لمح ىضقي رمآلا نأ غلبأ و ١ دبم هيلع اليف هعم ابحطصم
 « ةماقلا لوح نوميقملا هدنجو بجاحلا ىأي نلو « ةحار رثكأ نوكنت ثيح
 ةلودلا لالج ريمألا فرع الف . ىرخأ ةمهمل هتعامج عم ريسلاب فاكم هنا
 ىلع مغرم هنأ نم دكصأت هناأل ىرو ريعتساف لالا ةقيقح هل ضنا كلذ دم

 هلاسن تاوصأ تعفتراف هدحو ةعلقلا نم لوأو .درب موأ دارأ ليحرلا

 بجاحلا لأ أ نأ هسارح دحأ ىف ريمآلا حا ص هلوزن دعيو ؛« ليوعلاو ءاكللاب

 معيمج موقلا ترإ لب ء ال: بجاخلا باببأ . هدحو ليحرلاب فلكم وهأ
 نأ قئاللا نم سيل ذإ « رفسلا نودعي مهلك دالوألا كلذكو كعم نونوكيس
 « هريأ ىف نيئثاه نيحاتر م مب ثعبال انه نوكأسو . كتيحصب نآلا اورفاسي
 ' رصعلا ةالص نيح هدنع نيملاس نونوكيسو

 جالسلاب نيويجج له لجار ةثاملثو سراف نالت ةسارح يف ريماألا راش

 مدخلاو ةيشاحلا اويكرأو جداوملا ٠ ماسنلا اويكرأو : زيتهوكة علق لاويوك مرعمو



 دسم 4 ست 0

 أذهو « هرفس دنع هلحر شيتفت ىف ريمألا ةمرح اوعاري م و ؛ ريماو لاغبلا

 امدنعو .دومم نا ناك ءىث نم نكي امهم هنآل « ممءايتسإو سانلا مول بيس ام
 . ناوآلا تاوف دعب نكلو نيكتكب مال كلذب دوعسم ناطاسلا عمس

 :(١ بابلا اذه ىف رعاشلا ىيل مالكلا ذانسأ لاقام معنلو

 ةركسسد ىلإ ىرلا نم ةلفاقلا تراس

 ةرطنقلا ىلع اميمج قلخلا محدزاو ءام تفداصف

 رساكلا ثيلل كب هلل مرنم لك عراسف « ديعب نم ص وصللا تاعامج مم.دهاشف

 باهذي اوبهذ دقف ؛ دحأ كانه قبي ملو ؛ءاوراسو مهيديأ ىف عقو !ءاوبهتلاف
 صوصللا هذخأ نع لفغ الامدجوف ليبس رباع ىم نأ قفتاف ؛ صرصلاا
 , « ةعامج تدعسف ةلفاق تبن » هناوج لكن اكو همنتغاف

 ىلع هللا ركشف دمج ريمألا لزن ثيح ىلإ رصعلا ةالص دنع ةءانجا لصو
 كلانه بجاحلا لصو 5 ٠ 00 نارسخ وأ عر هبأ مو أعيج مدجو ذإ كلذ

 هلسربل ةئرغ ىلإ البكم نالسرأ دمحأب اوريسي نأ رمأو « هنع اديعب لونو اضيأ
 راس اوغلبأو . القتعم قبب ثيح سراتلوم ىلإ لاوتوكلا ىلع وبأ مدقملا
 نأ مهم دسحأل نذؤي مل ذإ : هنأشل لك بهذي نأ نيبرطملاو ءامدتلاك مدخل

 ٠ هعم لول

 انأ ترسو ٠ ىلاتلا مولا ىف عملا دقع طرفتاف لاّوقلا نحرلا دبع لاق
 , هقارف ىلع اربص عيطتسن مل اننأل ءهعم نيركتتم "” ىوغبلا ىرصانلا قيدصو
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 نايزو هوس ىعي 2 ضايف - ىنغ اهريقو 8 نايزوس ثراح لوشب ىسرافلا سلا

)1١( 

 ةيشاح .ررصو مفي بايد وكلا  5١ص قسيط تاقيلعت رظاو ٠) كلاثلا دلما ( ,

 دحاو لجرل مسألاو ) ذو ةيشاح ال" ص ( ىسيفت لاق ٠ قوطو ىرصأت و سنلا ف (؟)

 ال5 ةحنص نع اًثيش ركذي ل هنكسلو « ةعبلط رح[ ىف هتاقيلمت ىلإ لاحأو .٠ ىوغبلا ىرسانلا وه
 ش . ضايف  ىنغ 6 ةيشاح رطئاو . كلاثلا دلحملا ىف



 تس اق عه

 لحب نيحجأر دوعن م“ ةعلقلا ىلإ همم بهذن نآل انوعدب ءافولا نإ : تلقف

 وأ" تمشلاو ةروك اوغلبو ''” دابآ لكتجنم اولحترا امدنعو ءامهيلإ هلوصو

 تللظو ءاهوحت ريسلا اوثف- قيرطلا راسي ىلع ديعب نم شيدنم ةعلق ملاعم تربظ

 ىلع اعينم انصح اهاندجوف ةعلقلا انغلب ىح بكرلا عم ريسن رحلا لجرلا اذهوانأ

 لجرتف ؛ ةرثك هتاجرد ىصحتال مل اهيلعقلع دقو « عافترالاو ةماخضلا نم ةياغ

 ةوسنلق هسأر ىلعو رمحأ جايد نم ءابق ابدنم هتيأرو اديقم ناكو دمت ربمألا

 انمشبجأ مث ةراشإ وأ ةمدخ عيطتسن نأ نود هاندهاشف . طيسب فخ هيمدق ىفو

 :تارفلاو ةلجد نابرج ىرجت انعومد ترمهمأو ىوغبلا ىرصانلاو انأ ءاكبلاب

 لاقو ىكف « ادجج هدشنيو رعشلا ضرقي كلملا كلذ ءامدن دحأ كانه ناكو

 : ةبدبلا ىلعأ

 كتنحب تراصو كل ًاودع كصيق مبصأ ىتح كيلملا اهيأ كاهدأ اذام »

 « شيدنم ةعلق كيبأ كلم نم كبيصن ىسمأو . نحلا ربك

 قئدا ايكو «٠ هيدعاسل ناديدش نالجر لأ دقو دبجب ملسلا قري هتيأرف

 ساجو ملسلا ًالاع قترا امدنعو . دوعصلا ىف ذخأي مث يراسل ساحب تاجرد
 ىف ديعب نم زامج ربظو . هايؤر عيطتست لازن ام نيعلا تناك ىرخأ ةرم حيرتسيل

 .زانجلا ءىجي نع لأسيل ثكمو ؛دوعصلا نع فقوتف دمع ريمآلا هظيلو قيرطلا
 طخ ةلاسرب زمجلا لصوو . بجاحلا نيكتكب ىلإ هندأ م اصخش لسرأو
 ناك امني ؛ للعأ ىلإ اروف نيتكتكب بجاحلا اباسرأف « هيخأ ىلإ دوعسم ناطلسلا

 .ةيبرعلا ةجرتلاىف انركذام حيحتصلاو أطخ هنإ لاقيو « زايا لكج ىرخأ خسن فو انه (1)
 . 8 ةيشاح ضايف  ىغ

 فو( ملاعلا دودح )سباب انايحأ ركذن تشقلاوو . ةروك اهْنأ حجارلاو روك سنلا ىف (؟)
 كثاتعلاو يعل امهعومجو ىلفسو ايعناسقتشااوو « روغو ذخرو رواد ميلقإ دودح ف ةيحات

 ١. ةيشاح ضاق ىغ



 هيما[ عب

 نم غارفلا دعب دج دقو هتدهاشف ؛ ملسلا نم ةجردلا كلت ىلع اسلاج ريمآلا
 .راظناألا نع باغف ةعلقلا ىلعأ غلب نأ ىلإدوعصلا ىف اذخآ ةركلا داعأمث « اهتءارق
 .رمألا ىضقي امسح مدخلا لاجر نم رفن عم « مرعيمج موسقلا اواص وأو
 نيدلاو مالا تتامأ » , روباسين رئاخي لوقت 5 « نمحرلا دبع ىلوضفلا انأو
 ريمألا ىدعاس ناذخأب اناكح 7 نيذلا نيلجرلا تكردأ دق ؛ « نامهرد
 هلاق ام أرقت ىلأ اذهلوأ كلام اباجأف « كلت ريمألا ةدمع تناك اذامل» امهتلأسو
 : رعاششلا

 هناهذ دعب هبلإ لييس ال مأ اتتامز مالا اهنأ دوعبأ
 .ريسأو رخآ ارس فرعا تثيرت ىنكلو ؛ديدس لوقلا اذه نإ افح : تلق

 ىلع بجاحلا لاقتعاب انرمأ انإ » : لوقت ناطلسلا طخ هل ةلاسر تناك» الاقف
 مداخن دعب ايف ؤرحي ال ىكل ريمألا لافتعا ىلع همادق] ىلع ءارج بيرق
 اذه نأ ملعن انأل ريمآلا اناخأ كلذ ىلع علطن نأ اندرأو ءهال وم ىلإ ةءاسإلا ىلع
 نأآلا تيضر» لاقو دمحم ريمألا دجسف . « امظع ارورس هسفن ىف كثعسم

 .« همايأ تهنناو هءارج قل مثلا كلذ نأ تفرع ام دعب مويلا ل عع امي
 . اننأشل ليمزو انأ كتبهذ مْ

 دحال دحالا موي تعمس « خيراتلا اذه نيودت ىلع ماوعأ ةعبس ىضم دعبو
 تنك اهيح 006 بم ) ةئاعبرأو نيسمخو سمخ ةندس بجر نم نول رشع

 لع علي دم ريماألا ناك» : لوقي لاوقلا نمحرلا دبع « دمحم كلملا ثيدح ركذأ
 سلجم ردنو لقو ةردان تاوصأ أ ةدع لففحأ ىنأ ,غر توصلا اذه رركأ نأ ىف
 : هئانغي هيف فلكي الو هرضحأ

 : امهف نآتيبلا امأ

 عدبلا عدبأ نم مسافو نكل '"امعالو اعدب مردغ سيلو

 )١( بجع الو عدب سنأا ف ٠ ةيشاك 75 ص سايق ل ىنغ اهحححص دقو «



 متم ة3/ سسم

 عدخلاو روزلا لوقب ىدادتعابو ىعمط ىف نأشلأ ىردغ ىف نأ شلاام

 ريمعبلا لقاعلا نأ الإ هقوشعم قشاعلا هب بطاخم امب نيتيبلا نيذه نأ ىلع

 هدبع ناكذإ ؛هنع هللا ىضر كلملا كلذ ناسل ىلع ىرج الأف امهدجب اميلمأت اذإ

 هنانحو هقفر عم « اهنع ةلفغ ىف ناك نيح ىلس "ماسلا 7 ثادحأللاب اًميلم

 ناك ردقملاو هدنع نيتيبلا ىزخم ناك اذه نأكَو . ةيعرلاو شويجلا ةبسنلاب

 . « هنمب نيلفاغلا ةمون نع هللا انين » نوكيس لجو رع هللا ىضق امو

 بجاحلا امأ . هناكم ىف لقتعملا ريمألا اذهل ىرج ام دعب اهف ركذأسو

 « ناطاسلا نم رمأب ةنزغ ىلإ راس ةمهملا كلت نم غرف نأ دعب هنإف نيكتكب

 نيرخألا مرحلا ءاسنو ناطاسلا ةدلاو ةبحصب خاب ةئيدم ىلإ اهم بهذي ىك

 . نيرذح اهوغابف « ةيلتخلا ةرخلا » هتمعو

 ىبأ ىذانسأ#ل دوعس» ناطاسلا لاق ةأره ىف املك مابملا هذه تمت نأ دعبو

 اذه نوضغ ىف لحرسو م دق رومأللا نم هب مايقلا ىغبني ام لك نإ ىصن

 تاناخ عم هب لمعلا بجي ايف رظننو كلامه ءاتشلا ىضقنل خلب ىلإ عوبسألا

 كلذ دنع نسمح دمحأ ةجاوذلا لصيو دالبلا كلت نوئش سردنو ؛ ناتسكر

 لكشإ : رصن وبأ باجأف . ةنرغ ىلإ ريسن 7 نمو « ةرازولا نوئش دهعتيف

 ايانك لسرت نأ بحي : ناطل.سلا لاقف . باوصلا نيع وهو مزال انالوم هآرب ام

 نأ ملعيل « مسرلا بسح ؛ لاو>آلا نم ىرج ام لكن مضتي نينمؤملا ريمأ ىلإ
 نم اذه مَن : رصن وبأ لاقف . مد قارب نأ نود تمت دق رومألا هذه لك

 ىرادباكر ىرشبلا هذبم ىضميو ؛ ناخردق ىلإ اضيأ بتكي نأ بجيو ؛ تاجاولا

 لابقإلاو دعسلاب ىلاعلا باكرلا لصي نأ دعبو ؛ تقو عرسأب ابغلبيو ( سراف )
 . دبعلاو دقعلا رمأ ىف طسوتلا ءابظعلا نم لوسر دافيإ ريبدتب موقت خلب ىلإ

 )١( ةرودكلاو ةمللفلا ينمي اهريخ ريخ ب بب ةيشاح ىف ,



 هسا ا شا

 ىح ٠ ابيرق تاب خاب ىلإ انليحر نإف كلذ ىف عارسإلا بجي معن ناطاسلا لاقف

 غابأ ىلع نيتلاسرلا ىذاتسأ بتكو . ةأره نم انلمحر لبق ناباتكلا ناذه لسر

 دقو . ناخرّدق ىلإ ةيسرافلاب ىرخألاو ةفيلخلا ىلإ ةيبرعلاب امهادحإ « نوكي ام

 اوتأدقا وناكمهمأ بيرغلا نمو . عضاوم ةدع ىف كلذ تنيب اك ناتخسنلا تعاض

 مولضفي و ىذاتسأا/حمهب | وسفانيلهريغو شيرح مساقلاىبأ لاثمأن م قارعلا نمر فن

 بولسألا نأ الإ ةباتكلاو رعثلا ضرق نوديحي اوناكمهنإ لاقي قحلاو . هياع

 ةباتك ىف فسخأي نم لكو . رخخآ ءىش كلم ىلإ كلم نم ةباتكلا ىف بحي ىلا

 نم هيلع ناك اع الضف ىذاتسأ نإف « اهروغ ريسي نأ عيطتسي لئاسرلا هذه

 ؛ هدوسو عجيسأ كلذ دعو افيقثت دوم ناطلسلا دب ىلع | وفقثت نم ناك مع ولع

 ىحتسأ ىنكلو ؛ ىذاتسأل مهنم ًادسح ؛ ةخسن مهنم دحاو لك بتكدقف ءالؤه امأ

 لصو نأ دعبو ؛ دوعسم ناطاسلل كلذ نيبت دقو . هيلع تناكام نيبأ نأ نم

 ابنم تخسن دقو . مهكر تبهذف ةقيقحلا هذبم انيقي دادزا دمحأ سدئرلا ذاتسألا

 اهتلمج نمو خيراتلا اذه ىف اهتجردأو ؛« ىرخأ نطاوم ىف تاعف 5 « ةروص

 هللا ءاش نإ اهيلع عالطالل دعب ايف اهركذأسو نينمؤملا ريمأب ةصاخلا ةلاسرلا

 . لجو رع

0 

 نوقداصتي ام دنعرهدلا كولمو ءامظعلا نأ ناخلا ملعي . ءاعدلاو ردصلا دب

 لماعيو 3 قافولاو ءاخإلا ةطبار مهب ىوقت ؛ ةدوملا تاالص مهدي أ ولو

 مولعجب ةجرد ىلإ م لاوحألا كإت فاعل مايو 2 دولاب أضعب مويعب



 مسم 1/4 مم

 , "”ةملامملا طورشب اهيف نوهوةيو ؛ ةيوخأ تالباقم ضعبلا مهضعب ' نولباقي
 تح ءاهومرأ ىلا دوقعلاوقيثاوملا ذيفني ب احل دحال بادآ ىف - نودهعتيو

 مو « ةبرثلا ثعاوب عيمج امبنع لورتو ىبرقلا رصاوأ نيترسألا نيبأ ىوقتي
 ريرس اوكرتو ةرخآلا رادلا ىلإ اولحتراو هللا ءادن اوبل ام اذإىح كلذ لكن واعي
 « ميمايأ ىف لابلا ىمعان مهنوفلخت نم كليلل نوقحتسملا مؤانبأ نوكي كللا
 .ادارم اوغابي وأ ايش اودصقب وأ ةدرف اورتن نأ مهئادعأل ىنسني الو

 دفف « ىضاملا ناطلسلا اندلاو ةريس تناك فيك ناخلا لع فاخ ريغو

 ةمظعلاو لاكلاو ةمشحلا نأ ذإ ٠ ماظعلا كوللل ىغبني ايف دح دعبأ تغلب

 5 هنأ اك « نايب ىلإ جاتحت ال ةفورعم اندلاو 7و اهب نادزي ناكىتلا لالجلاو

 ةفلأللا كلت لثم تمت ىتح ةريثكلا بعاتملا نم "”نالحارلا نالهاعلا هلمحت ام

 دو ىف دنقر مس باب ىلع امهتاباقم تمب فيكو هكراذملاو ةقادصلاو قفاوتلاو

 لكخراتلا دلخيسو « قيدصلاو ودعلاو ىهاقلاو ىنادلا هفرع ام ءافصو

 نأ وه اهولمتحا ىلا بعاتملا كلت لك نم دصقلا نأ دكؤملا نمو كلذ

 مويلاف . مؤانآ ابعرز ىلا روذبلا كالت رامث اونجيف ةفلآلا هذه م قانيأ دعسي

 انوعدي لقعلا نإف ؛ نيبناجلا ىلع خي ال ام اندي ىلع مكو , كلملا انيلإ راص دقو

 دولا ىف ةديك ألا ةقادصلا كلن ميبصت ىتح دبجلا لذبن نأ انيضتقت براجتلاو

 ىبتنثو نيبناجلا نم ءاقدصاللا سوفن كلذب بيطت جس ٠ تناك ام ةعفر رثكأ

 دقو « ديقرمس باب ىلع ناحر دقو دومت نالعاسلا ني تع" ىتلا ةيدولا ةلباقلملا ىلا ريهي(١)

 ضايف ىنع (1 نم لأ رهط عبط رابخالا نيز) ةلباقلا 056 هباتك ىف ىزب دركسلا فصو

 6يف] ةيشاح

 3 حتالاو زيحلا ُّق ةكراشملا ةيلاملاب دصقي 6

 ناتيكرتلا ىلع اكم ناك يذلا ناخر دق ىخأ ناخ ناؤاطو هو ناطلسلا نيب ناك ام دصعقي (*)

 , ١ ةيهاح ضايف س يىنغ , هبخا لق



 هس ل و سم

 قيفوتلاوجرو . هيلع اتناك امم اًذو نسحأ مويلا امهنأو ةدحاو اتناك نيترسآلا

 هديب كلذو » هدابعل قفوملا هنأل بابلا اذه ىف ىلاعت هللا نم حاصلا

 .« هلك ريخلاو

 نع نيديعب انك اندلاو ةافو دنع اننأ فرع دق هزع هللا مادأ ناخلا للعلو

 خسرف ةناتس دعبت ماعلا نم ةحيسف ضارأ ىلع انيلوتسا دقو « كلملا ةرضاح

 انساب ممدالب ىمست نأ املهأ ىت ةميظع تانالو أنمأمأ أ تناكو . ةنأمعيس وأ

 انرعأ نينمؤملا ريمأن أو ءاناياعر نم اونوكبل هللا نوعدي مهو « انئكحي نادزتو

 روطنل مالسلا ةئيدم ىلإ بهذنف عراسن ىّتح ةيناكملاب انالوو هدييأتب اريثك

 . مثإلا اذه اهنع ليزنو ”"'بانذآلا ةقرف نم ةفالخلا ركرم

 فرشب دعس ىكل ىلاعلا رمآلا هيلإ ريشي امب مايقلا ىلع ةينلا اندقع دق انكو

 نأو « هبر راوج ىلإ لقتنا دق اندلاو نأ انغلب هنأ دب « نينم ملا ريمأ م. ءافل
 هوساجأو ناجز وجنم اناخأ اومدقتساو انبايغ ةصرف اوربتنا دقمشحلاو ىلاوملا

 انا لاحلا ةئدمن . كاذب اودصقو ةرامإلا مالسب هيلع اولسو كاملا ريرس ىلع

 . نيديعب انك

 مايأ رخاوأ ىفانع بغر ةعفرلاو ةمظعلا رم هيلع ناكام عم اندلاو نإ
 ىف ةداع ربظت ىه لب هب ةصاخ ةرهاظلا هذه 50 مو ءانب نللا ءا سأو « هتايح

 ٠ ميا نواحيس ءالؤه نأ مهيقيل ؛ دبعلا ةالو ىلإ ةبسنلاب كولملا مانأ رخاوأ

 هرج نمو « مورلاب ةبج نم ىهمات دالبلا كلت نأ امولعم ناكو . ىرلا ىف انيقبف

 دالبلا ةيقب سمأ ضةوفتو , انكح نادزت ارلكو ءاضرعو الواد رصم ىلإ ىرخأ

 ريغلا قبي الو « اهيلع انتفياخ نوكيل ء انيخأ ىلإ اهوحامو دنهلا ىلإ ةنزغ نم

 هلودلا لالج : نأ ةده ٌى دادغب 9 ىدليدلا ريمألا تاكو 3 ةملاودلا ةرسأ مابك 21

 ,"ة6 ةيشاح شايف 52 ينغ . ) ١ 5 ص جك افلا وبا ) 8 ةلودلا ءاهم ِن نذاط وأ



 دس يإ سس

 دلاولا ةافوب ةيزعتلا اناخأ غليل الوسر انلبق نم انلسرأف .اننيب ل دنلل قيرط

 تاذ مالصإ | مف تابفاشم لوسرلا انامحو , كلملا ريرس ىلع سولجلاب ةئنولاو

 ناسارخ ىف نوشيعي نذل سانلا__.ر م فولألا فالآ لاوحأ رقتسنلو ءاننيب
 ابماع .اليتسالا بحي فارطالا ةيمارتم ادالب انمامأ نأب انحرص دقو ؛ قارعلاو

 ةلازإو ٠ نيوخآلا نيب دناسالاو قافولا ىغبنيف « نينمؤملا ريمأ نم رمأب اهطبضو
 الإ .لاعلا حالصب ريدج وهام اني دبأ ىلع مي ىلء فالخلاو ةقرفلا بابسأ لك
 ةلم لبإلا م فالآ ةسمخ برحلا نزاخم نم انيلإ لسري نأ طرتشي هنأ

 :ىرن مالغ ىاأ عم بوكرلا ليخ نم افلأ ىرشعو « ةلماكلا تادعملاو ةحاسألاب

 ةفيفخلا ةراتخلاةليفلا نم ةئامسمخ ابعمو . ةدعلا لماكب نيزبجم تقو عرسأب كلذو

 نوكيو الوأ ةبطخلا ىف انمسا ركذيف ءانتفيلخ هسفن ألا ريتعي نأو ؛ةكرحلا

 ىلا شقنيف ةساالا زارطو مالعالاو دوقنلا ىف لاحلا كلذكو ٠ اندعب نم همسأ

 نيذلا ديربلا باحصأ و ةاضقلا رابتخا م نأو ؛همسأ هدعب نمو الوأ انمسا الع

 رماوأللا نم ءالسإلا اصل ىغبلي اء رص ىتح ؛ انيناج نم رابخألا نومي

 ؛« ةنرغو دنهلا هتزوح ىف نوكسيو ؛ مورلا وزغو قارعلا ىلإ ردايتف ؛ ةمزاللا

 لع كلذي ص هي ا تاولص انيدن ةنسل ضئارف نم انيلعام ىد وت ىح

 ىلإ رطضنس انأب انحرمم !يءانباةعأ هيذتح احلاص الثم قبنو ءاضيأ انئابآ ةريس
 نوضقت مكنأ نينتام ذإ 5كيلإ ريسلاو هكرتو دالبلا 1م انيديأ ىف ام لامهإ

 ؛ هبجومب لمعلا انبلط امب مايقلل نيدعتسم ممسل مكنأ و في وسلا ىف تاقوألا

 لصالا دوجو تبث اذإف « عرفف قابلا امأ لصألا اهمال كللملا ةدعاق ىلإ هجتنف

 ىدٌيسهللاب ذايعلاو اننيب ثدح ف الخ ىأو .كلذك عرفلاب ظافتحالا انل رست

 دلاولا دبعىلو اننوكل انإو . هب مي يب نس ع هدد عشب .هنل ةادإ لإ

 . امام فاصنالا قح انيدأ دق اننأ ماعلا فرعي فوس ةلماجملا هذه ىعارنو

 كالملا ةرعب اذوخأم اناخأ دجو ةئزغ ىلإ انلوسر لصو نأ دعب نكلو»

 ) قبولا ؟بحم )



 سس هي ميس

 وبللا ىف هراهنو هليل افراص « اهفام ددبي نئارخلا ىلإ هدي ادام « ناطلسلا ةبمأو

 « هقحتسمل كلما رارقتسا ىف اوبغري مل "'هيلع اولوتسا نيذلا نأ 5 « بارشلاو

 هعم اوريسو « انلوسر دري نأ ىلع اناخأ اولمغ نوقحتسي امب مهلماعي اليك

 كلع كيلإ دبع دق انانأ نأو دبعال لو هنأب» : تالوقتو تاليلضتب الوسر

 .امب عنقي اناخأ نأ ولو ؛ انيبأ ةافو دعب هتزوح ىفام ىلع انم لك رصتقيل ىرلا

 لامجلاو ليخلاو ةليفلاو نالغلا نم انم بلطي ام هل لسرئسفدالبلا نم "هدب ىف

 نأو . هل ةفيلخ انئأب هسفن ثّدحي الو ناسارخ ىلإ ريسي الأ طرشب « حالسلاو

 .«هديب ديربلا باحصأو ةاضقلا رايتخا نوكي ال

 عبتي الو « ””فصنم سيل هنأ انل دك أتوحنلا اذه ىلع هتباج] اندجو انلف »

 انك اننأ نيح ىف « نارفصإ نم مويلا سفن ىف انرسف م8 ؛ ىوسلا قيرطلا

 . دادغبو ناولحو نادمه ىلإ ليحرلا ىلع نيمزاع

 لخدف ؛ ةبطخلا رّيغو روباسن ىف انرهأ ناعأ دقف ىزاغ بجاحلا امأ

 لماكب ادوزم اريبك اشيج زبجو . ىحاونلا كلت نم نايعألاو ةيعرلا انتعاط ىف

 أئيلإ لسري نأ هنم انبلطو انمزع ىلع نينمؤملا ريمأ انعاطأ مث . حالسلاو ةدعلا

 لكو نابفصإو لابجلاو ىرلا نم هانحتف ام لك عم انيبأ ةكلمم ةلمجو ناسأر خ دبع

 انامع نوكيل كلذ انبلط دقف قمل ىلع اننوكعمو . كلذ دعب هحتف ىلإ قفون ام

 . عرشلا هب رمأي امل اًعباطم

 ءاوللاو دهعلا انيلإ لمحي ةفيلخلا لوسر اهغلب روباسمب انغلب نأ دعبو
 ةردانلا تافداصملا نمو . اهلاثمأب دهع كلا نكي مل ىلا تاماركلاو توعنلاو

 كر : موبلا لاقأم هرياقنو 5 طاستلا يعم هلذدوب هداهم ىو كرري ثد ؛: ىسمرافلا رييعتلا ) 1١

 ٠ ةيشاح شايف - ىغ 5 ندرك اديبار ىدك باوح

 ؛ ةيشاح شايف - ىنغ . ةعضاوملاو رارثالا دص#ب « داهت » ةلك صالا مدختسا (؟) .

 3 ةيشاح ضايف 5 ىيفع 3 دوب دهاو بااصنأ 5 يسسرافلا سلا قرف



 رسال

 مداخلا نيكشونو زابإ محنلا وبأو هللا دبع ىلع مدقملا ءانثآلا كلت ىف دفو نأ
 لئاسر انيلإ تاصو اك . مدخلا ةصاخخ نم ريبكع مج مهحصي ؛ ةنزغ نم صاخلا

 بجاحلاو نرالسرأ ليإ نب ىلع باجحلا مبعذ نإ لوقت ةلزغ نم ةيرس
 لاوتوكلا ىلع وبأ بتك اك ؛ةعاطلا ىف !ولخد دق ناسلغلا ريمأ ''"ىدفتكب
 نأ ىلع وبأ لاوتوكلا فاضأو ؛ ةيدوبءلاو ةعاطلا نودبي نيمدقملا ةعامجو

 ىلإ عيمجلا ردابي ىتح انئايار لصت نأ امو « كلملا ءابعأب مايقلا عطتسو مل اناخأ
 . ةيدويعلا راهظإ

 اورتكو « ةئرغ نم اوءاج نيذلا ةعاملا ءالؤه ةدافو اومركي نأ انرمأ دقو

 نم ًاموب رشع ىثثإ دعبو .روباسي نم اناحر مث . ةفيطل ادودر ةنزغ نايعأل
 اوناك نيذلا دنجلا نايعأو بيرق ىلع بجاحلا نم لئاسرلا تءاج ديعلا لولح
 ربخ مهاب اميح نينهوك ةعلقب هولقتعا مهنأب دبفت ءانيخأ عم داب انيكت ىف
 . روباست نم أنريسم

 ىلإ ىريصحلا ركب وبأ هيقفلاو ىلع بجاحلا وخأ كارتيكنم لصو دقو
 'ردصت امسح اوامعيل انيأر ادلطتساو ؛ ًامامت لاوحألا لك انل احرشو ةاره
 . صاوأألا نم مهلإ

 نأ انرمأو ءدنجلا ةفاكو نايعاألا عيمجو ايلع انلمأو باوجلا انردصأف
 دنجلا ةفاكو "لع رضح نأو ؛ طايتحالا ليبس ىلع ةعلقلا ىف انيخأ ىلع اوظفاحت
 . ةرضحلا ىلإ

 لاوحأ تأدهو ناديجلا دحوتو ؛ةاره ىلإ اءابث جاوفألا تلصو مث
 ىلإ لئاسرلا تراسو ءانا ةيدوبعلاو انتعاط ىلع ترقتساو «شيجلاو ةيعرلا

 .ضايف - ىنغ 0 ةيكرللا ّق شالذو نبا ىيلهمل قدعت 0 رايك ىئممب كب نم نوكم ءاتلا مدعل 001(

 ةرشاد ١



 مس مع سس

 دك أتي ىح « تقولا كلذ ىف مث م9 اب دالبلا ءاحأ عيمجو نافصإو ىرلا

 ءالععو الوق دحاو هجو ىلإ تامتسا دومأل نأ ديعبو بيرق نم عيمجلا

 بتكو ةفالخلا ةرضح ىلإ لوسر دفوأ 5« تاموصخلاو نئذلا باسأ تلازو

 انغلبأ اك . باب لكىف ةيلاعلا صاوألا تسّقلاو «لاوحألا هذه ىنعم ىف لئاسر

 احرصو ؛ كلذ لكب ناولح ةبقع ىح لابجلاو ىرلا داوق نم هريغو وك اك نبا

 حنفي و دالبلا نم هيلع انيلوتسا ام طبضي رييكدماق دافي ىلع وتلا ف نومزامانأ

 . رايدلا كلت ىمأ لمهنس انأب مهمالحأ مهثدحتال ىح  اهريغ

 حصانلا كلذ ؛هاشمزراورخ شاتنوتل آ معلا لضافلا بجاحلا انيدا رضح دقو

 فوسو ؛ديعأ دقو ءانتبيغ نابإ قداص همن لإ ةلزغف موقلا عمتسي مل ىذلا

 لحرتسو . هقدصو هتلزنمو هلاوحأ هيضتقت ام مارب>الاو ةلجتلاب ابوحصم لصب

 انتعاطل نعذأو « ترقتسا دق لاوحألا 53 نإف . .عوب .سالا اذه نوضغ ىف

 اقلا وبأ لضافلا ةجاوخلا لب ىلإ ىتأل ةيناطلس ةلاسر تلسرأ دقو «ملاعلا

 فطملاو ةيانعلاب ابوحص٠ ''”ىكتج ةعلقب القتعم ناكىذلا ندحلا نب دمحأ

 . هنأر بئاصو هريبدت نسحب انتلود نادزيو ةنحا دي هنع عطقتو ) غلابلا

 انيلإ تاصو مث . خاب ىلإ دنهللا دئاق بجاحلا قرايرأ رضحي نأ انرمأ اك
 نئازلا عيمج أنيدمتعم ملس دق هنأب ديفت ةنزغ نم لاوتوكلا لع ىأ ةلاسر

 قبب ملو « ةحاسألاو ةسبلألاو معنلا فانصأ ىتشو مهردو رانيد مم

 ىلع لاوحالا ترقتساو « هلل دجلاو لابلا قاقت للا فالخلا بابسأ نم ءىث

 . ماري ام نسحأ

 ىلع علطيل ناخلا رشبن نأ انرث 1 لاونملا اذه ىلع تمت روهآلا نأ ثيحو

 تبسأ انهرق © ىد ند دمج أ اهب لقا ىلا ةعاقلا سراس هنأ ىلع 5 س ىومسالا اده قيس )١(

 راظناو . ىح اهيهسرمم ةءاق يف القتعم ناك ن بح دج نأ دوصثملاو . ايراج هنأل ةيللا هيل ١



 نم لك ىلإ اهنالعإو اهئعاذإب موقيلو ءرورسلا نم هبيصن لانيو ىرجام لك
 نآل «ىكرس انرسيام نأ كرديلو . ىنادلاو ىماقلا اهفرعيف دالبلا كل ىف هلوح
 /4نم وهو ؛ ىريصحلا مس اقلا وبأ كلذ رثأللع نيع دقو ' : ةدحاو ةرسأ انيترسأ

 كلت ىلإ اينأبل ؛ لارا لب ةاضقلا نايعأ نم '"”قاينلا رهاط وبأو انتاقث ةلمج
 هذه باوج راظتنا ىف نآلا ننو . دورعلا ديدجتتل هللا مسرح ةمركلا رايدلا

 ةمالس نع رئاشبلا ديدجتب روبحلا سابل ىدترت تح . نكي ام عرسأبةلاسرلا
 هللا ةئيشم اياع بهاوملا ربكأ نم كلذ نإف ؛ ماري ام ىلع اهريسو ررمألا

 « ةذإبو لجو رع

 لازي ام ذإ راخردق ىلإ سراف عم ةلاسرلا هذه تلسرأ دقو

 هيقف عم ىعملا اذبم رخآ اياتك ل سرأ هنأ هنأ 5. نيماع دعب ىثوت دقو « ةأيحلا ديق لع

 خلب ىلإ ةأره نم ناطلسلا لحترا مث . هنع هللا ىضر ةفيلخلا ىلإ لوسر ا

 ناكو . ةقئاف ةبمأب شورجلا ةفاك هتبحصبو قاتسور جو" سيغداب قيرط نع
 ناكو ةئسلا كلت نم ةدعقلا ىذ ربث نم رشع سماخلا نينثإلا م وي ىف كلذ

 ثدحت دقو . هريصم ىف ركفي الجو افئاخ شاتنوتاآ هاشمزراوخ هتيعم ىف

 ىسحلاو ريخلاب هركذي اذه ناكف ناطلسلا عم هنأشب ةرم ريغ ليقعلا نسحلا وبأ

 . ءىث ثدحم ال ى مز راوخ ىلإ ريس نأ ىغبلي لوقيو هوحن هحايترا ىدبيو

 نإف كلذ نع الضفو« ةبيطلا ناطلسسلا اياون ىلع شاتنوتلأ نسحلا وبأ علطأف

 . هديس عور كلذب نكسف هعمس ام شاتنوتلأ بتاك ريخأ ناكشم رصن ابأ

 ءاروام ىف دلب ىلإ ةبسن ىهو ءايلا فيفحتو ءاتلا مصب يتاب ةلك أرق : بب ةيشاح ىف (0)
 . ١ ةيشاح ضأيأىنغ .ىبتلا مئاب ىنمع؛ءاملا ديددشت 70 ؟ةامتغب اهنإ لوفي يلاممسلا نكسللو . رهنلا

 .ىلومر ميث نوح (1؟)
 انما نإ توقأي لوغو مسالا اذه ةفورعم لزن ملو ؛ ةاره لامأ نم ةدلب قفز

 , ةيشاد شايف ىلع ٠ أب حايرلا 5 ةرثاكل ا« حيرلا م يق يق هانعمو زيخ داي



 يلم 4 مست

 اذه ىلع تناك شاتنوتلا لاوحأنأ مغ رهنأ رصن ىبأ ةجاولا نم تعمسو

 هنإف « هيلإ اهادسأ ىلا تاصنلا كلتل اضرلا لكناطلسلا هنع ىضر دقو « لاونملا

 انأدطأ نم ريثك ءاجو « ةأره ىلإ روضحلاب عراس رومألا قاسناب عمم دقو مويلا

 هتصاخ عم ناطلسلا ىلتخاو . هب عاقيإلا ىلع اوامعدق اوناك مبنكلو ؛لاومألاو

 دبع هنإ » : انلقو | ريثك هانحصن انكلو « ىنعملا اذه ىف ءىث هنم ربظو قيرطلا ىف

 ةلز هنم ردصت مو ؛« نوريثك لاومأو عابتأو مدخو ديبعو ءانبأ هلو « عيطم

 باجأف . ”'"انوصم لظ دقو مه كارتآلا رغث مزراوخو « قاقلا بجوت

 نم باقعب انرمأو هنع نوضار انإو نولوقي ا؟ وهو كلذكهنإ معن » : ناطلسلا

 «. ىسحلاب الإهقحىفملكتي نأ ىلع اذه دعب ةأرج صخشل سيلو «لاحناب هركذ

 هلمحو ليقعلا نسحلا انأ ىعدتساو . رسي ىتح هيلع علخي نأ ناطاسلا رمأو

 ىلإ انتيحصب نوكي نأ انمرع دق انك» : هل لاقو « شاتنوتلا ىلإ ةنيط' تابفاشم

 نأ تيشخ ىكلل « مزراوخ ىلإ باهذلا ىف هل نذأنو ةعلخلا هحنمم نأو خلب

 نإف كلذ نع الضفو « رايدلا كلت ىف لاخ عقي نأ ىشخأو « كلانه رخأتي

 ريسمل هتيهأ ذوخأي برأ ىخبنم . ريصق ني وخد ىلإ "باب راف قيرط

 .« بايراف نم

 لزتعأ ول تددو ٠ : لاقو ضرألا لّيقو ماق كلذ شاتئوتلا عمس نأ دعبو

 ربكلا نم تغلب دقو ؛ ىضاملا ناطلسلا ميرض راوجي ةنرزغ ىف قبآل ةيدنجلا

 مويلا ىفو .« ىالوم هب ىنرمأ ام لئتمأسو عاطم ىلاعلا رمآلا نكلو « ايتع

 تناك ىلا ةعلخلا راضحإب رمأ بايراف ىلإ ناطلسلا بكر لصو نب> « ىلاتلا

 ححرإو د حيه © بإب ىتخسأ ىف در“ و 3 خسملا| بي فالتحا ةريسألا ةلخا هذه ىف ١١

 . ١ ةيشاح ضايف ل  ىنغ . نوصم ىنعع . تسأ هدب ىو اهلا ضأيف - ىنق

 ةدلبلا هذه نأ مولعلا نهو « لزامم ةئس حاب نع ديمو ناجزوج لاهتأ نه ؛ بايراف (؟)

 ٠ ببي ةيشاح ىلإ اعجر دقو ؟ ةيشاد .. ايف ىغ . ناندكرت باءراف ماسلا

 .ورهو اب بيب ةنيدم (9)



 « دومم ناطاسلا دبع ىلع ناكام مظعأو ادج ةرخاف تناكو هل تدعأ دق

 ناطلسسلا هنضتحاف « ةيدوبعلاو ةعاطلا ضورف ىدبأو مدقت مث هيلع تعلفت

 نايعألا عيمج هيلإ راسو « ةماركسلا روفوم داعو اغلاب افطع هوحن ىدبأو

 . .  ىلاتلا مويلا ىف رفسلاب ةل نذأ مث اريثك هقح اوردقو ةرضحلا ءاربكو

 ىف .رصن ىبأ ىأ ءانأ ّلِإ ارس روصنم انأ هبتاكشاتوتلا لسرأ دقو

 ىلإ باهذلاب ىل نذأ » لوقي هتاقث صخأ نم لجرلا اذه ناكو « لبللا

 ترداغ دق نوكأ رفاسم ىنأ فرعي م< نيح ةمداقلا ةليللا ىفو ؛ مزراوخ

 ةدعاقلا ىرأ ىنأل . اذه دعب ءىث نع كلأسأ نأ ىل ةجاح م قب لف ؛ تدعتبأو

 نيذلا نكلو ميظع لجر وهو ميركر يبك ناطلسلا نإف ورغ الو . جاجوعا ىف
 مهوقب لمعيو مل عمسي وهو « أريزو هسفن مهم دحاو لك دعي هب اوطاحأ

 حرصلا اذه مهسئاسدب نومدبيسف ٠ قملا نع هنودصيو لطابلا هل نونيزيف

 ىلع لدي ام انه سيلف ؛ مكلاح هيلع نوكيس ام ىردأ الو بهاذ ىنإ ,ديشملا

 هنأ عم «نآلا ىتح تلمف 5 ىنأشي ركفت نأ ىغبني رصن ابأ اب تنأو . ادبأ ريخلا

 دق لبق نم تداس ىلا عاضوألا نآل : كامع ىف اضيأ تنأ قبن الأ نكمملا نم

 .«ءىتب نآلا كريخأ ال ىكلو . بقع ىلع اسأر تبلقنا

 ىلع مغر تنك ام رثك أ[ لابلا تقشم تيقب ىكل . كاذكوه معن تاقف

 , هنم رثكأ بقاوعلاب

 مرمأو ؛« بهذو هتصاخ عم شاتئوتلا بكر ليللا نم حدر ءاضقنأ دعبو

 مهنأ قفتاو . دحأ كلذ ىلع علطي ال ىكل قاوبألاو لوبطلا برضت ال نأب
 هذه هتوفت الأ ةجح اهسفن ةليللا كلت ىف شاتنوتلاب عاقيإلا ىلع ناطلسلا اورغأ

 ىبثأ ةفاسم مهنع دعتبا دق ناك نيح هتلحر اوفرع مرنكلو «, ةعئاسلا ةصرفلا

 اولاقو سودع هرثأ 2 اواسرأف . هدالب ومن سأر ف ةرثع وأ انسرف رشع

 دق انكسحو « اهب فرشت مل منا ضعبو اهب هفاشت مل ىلا رومأألا ضعب تيقب



 ةتسس يرق سس

 ني ددرثم أو مونكلو . مايملا كلان ترخأتو تهل ٠ باهذلا كل انذأ

 .دوعب آل مأ دوعيس شاتنوتلا ناك نإ نوفرعب ال

 رمألا تذفنو ليحرلاب ترمأ دق ىنإ » باجأ سودبع هل لصتا امدنعو

 . ةباتك ةيقابلا رهاوألا هذه غالبإ نكمملا ند . دوعأ نأ بيعلا نمو ؛ ىلاعلا

 نإ « ايف لوقي دمصلا دبع دمحأ نم ةلاسر ىلإ تلصو دقف كلذ نع الضفو

 لوطا ثا نأ ىثخأف نوكرحتي أوءدب 21” قاسفشو قارفجو تاك لئابق

 . هريذاعم ربظيو '''هقح ىعري تح سودبع مارك ىف انهو ؛ كلانه ةنتف ىنايغ

 مالكلا ديرب هنأ ارهاظتم نينعرف ةفاسمل سودبع بحصو هتعاسا شاتنوتلا بكرو

 . هداعأو مالكللا رحم هيلا رسأ مش مابملا ضعي ف هم

 قف ؛ شاتتونلا نم هعمس ام ركذو . ركسعملا ىلإ سودبع داعام دعبو

 نم ريثك مهيب مويلا كلذ ىف رادو . ةبقاعلا ىثشخ دق مب لجرلا نأ مهيدأ

 دق شاتنوتلاآل تابفاشملا ىف اطيسو ناك ىذلا ليقعلا نإ اولاقو « تالوقتلا

 ناطاسلل الاجماوعدب نل نييدومحملا ةعامج نإ اولاقو ء هل زينو تانامخ بكترا

 ؛ دحاو ناساب نوملكتي اعيمج مهنأكو « الام ىنحي وأ « هدارم ىلع لصح ىتس

 ناطلسلا حرصف . نيرخآلا ةنسلأ لع ىرجب ممدحأ ناسل ىلع ىرح ام لكنأ ىأ

 تلوتسا دق شاتنوتلا نأ ربظي لاقو ىب ىلتخاو ىناعد مث ممرقحو مهبجو ىف

 هنإف؟ بيس ىاآلو ناطلسلا ةايحهتلا لاطأ » تاقف . افئاخ بهذو هشحولا هيلع

 ةينسلا مكتاماعنإ لان دَمف كلذ نع الضفو ؛ءىث لثكب ةريخهل و نيب رجم لاج رلأ نم

 : لاقف . « "'كديبعمامأ | ريثك عركش دقوهتيشخ وهشاحيتسال ببس ذئنيح قبي مف

 1١( ةيشاح ضايف  ىنغ . كرألا نم لئاق ثالث ١ كر ) تاقيلمت نع ( ٠

 0 ةيشاس صأيق 56 ع 6 درادوكين تباوث 2 ىسراغلا رييعتلا قرف

 شايف س ىنه . ( لاكدتب امدزت ) شايف ىبغ اهرسقو ©« ناكدنباب » ىسرافلا ريبسلا ()

 .؟ ةشاح



 سس 4 مش

 ذخأف ؟ كلذ ىف بيسلا امو تلق .« نظلا ءاسأ هنأ عمسن كلذكل هنإ ميل

 لك ىل ركذ مث اهاضتتقتم ىلع ريست رومآلا اوعدي نل ةعابجلا ءالؤه نأ صقي

 نأب لوقلاب متاضفتو « ةاره ىف اذه لك ركذ دبعلا نإ هل تلقف . ىرج ام

 ملكت دقو ؛ ةقئاف ةردق ءالؤمل نأ عمسأو ىرأ نآلاو ؛ كلذ اوعيطتسي ن ءالؤم

 هنأ نم مغرلابو « طاقنلا ضعب ىل ركذو قي رطلا ىف انريسم ءانثأ شاتنوتلأ ىعم

 ةلودلا نوئشو :كلمملا لاوحأ ىلع هففسأ ىدسي ناك هنأ الإ ءىث نم كشي مل

 ىلع ىنثي ناكو .« ةحاصملاو ةكملا ىضتقم ىلع ريست ال تحبصأ اهنإ » لوقيو

 « ممركو « يلو ' هل ريظن ال 3" سفننلا مظع كلم هنإ ٠ لوقيو ناطلسلا انالوم

 ؛ هدح قوف مالكلا ىلع ةأرج لكل راصف ؛ كاذو اذه لوق ىلإ ىغصي هنكلو

 « شاتثوتلا انأ ء ىنع ردصي ناو « هنأرب لمعي هن وعدي ال « هنأشو هنوكرتي ال مو

 علما ةياغ ىفانأو ناطاسلا رمأب بهاذ اذنأ اهو « ةيدو.علاو ةعاطلا ىوس رمأ

 ىردأ ال نيصاخملا دببعلا ابك ىنأ ا « ةميظعلا ةلودلا هذه لهأ نم ةيشلاو

 انال وم عم لبف ءأءوس مون هلظأ الو ىعم هن ملكت أم اذه . « لا وحلا هذه لآم

 . شاتئوتلأ نأشب ةيشاحلا نم هغلب ام لك لع صق ناطلسلا نإ مث ؟ رخآ ائيش

 ىوس شاتنوتلأ نع ردصي الأ م8 نماض رصن ونأ دبعلا انأ ىفإ هل تلقف

 « ةعاطلاو قدصلا

 بتكت نأ بجيف « هتلامسا ىغبتي نكلو ١ كلذكر مألا نأ ولو » لاقف
 سودبع ناسل ىلع هانغلب دق انك انإف « ىدي طخغع لصفب ايليذأو ابعقوأ ةلاسر

 هبجن مل اذإف , هتمس ىذلا وحنلاب باجأف ماملا ضعب هعم انل نأ ديفت ةيفاشم

 . سفن كرز اهنأ بلغألاو . سيفو كرر ةعارلا ىفو ( سيف كرز ) خسن ثالث ىف (1)

 © ا ةيشاح ضايف هل يذلا

 اممدشتساو . هل ريظن ال ىأ (انمع يب ) اهاتمم ةغص وهو ( اتمه تسين رز ىسرافلا ريمتلا (")

 ٠ 4 ةيشاح شايف ب ىتغ . ةرم نم شكأ قبيللا



 حسم م مسلك

 لاقف . ءهب ردابأل هيلإ ةءاتكلاب اريدج هارب امب انالوم رمأيلف » ثق

 باوص وهام لكو لامعألا نم هددصب نحن امعو , كإملا لاصم نع هل بتكأ:

 ثلقو لمعلاب تردابف « هنظ ءىسي ام قي ال ثيحت ؛ هرطاخ حايتدا ىلإ ىدؤيو

 . امال انالوم هراتخ ىذلا نم نكلو ةلاسرلا بتكأ نأ ىغبني فيك ت مهف نإ

 ؛.ةعاطو اممس تلق .سودبع عم اهب بهذيل طالبلابهبئان المح نأ بحي لاق

 ةروصلا هذه ىلع ةلاسرلا تررحو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 هاثمزراوخ شاتئوللا بجاحلا لضافلا معلل نإ « ءاعدلاو ردصلا دعب

 دق هناآل كلذ « ىضاملا ناطلسلا اندلا ول تناك ىلا كلت لداعت ةلزنم انيلق ىف

 مهتياعرو ءابالا فطع لداعت ةياعرو فطعب مويلا ىلإ اننوفط ذدنم انلبث

 نأشب ةرضحلا رباكأ عمو هعم اندلاو رواشت اهيح هليمج ركذنل انإو ؛ مهمانبأل

 دلاولا قفاو ىتح انرزآو انديأو ةيترملا كلتل انهثر ذإ « دبعلل الو هبختني نم

 ىسنن ال اننأ اك . هدييأتو هترزاؤم نسح دبعلا ةيالوال تررقتو « هيأر لع

 اندعبأف انيلع انيبأ بلق ءادعاللاو نومثاكلا ريغ امدنع هفقو ىذلا فقوملا كاذ

 دمعلا ةيالو ةعلخ مسنمب نأو « انيف نسحلا هيأر ريغي نأ ىلع مرعو ؛ناتلوم ىلإ

 ؛ ليجلا ىثي هعم ففطلتيو دلاولاب قفرتي ذخأ معلا نأ فيكى سن الف « ريغلل

 . ةأره ىلإ اندفوأ مث ناتل وم نم انداعأو كلذ نع هفرص ىح

 ىلإ محتاج رج للم بجاحلا هجوتو هتيعم ىف انك ىرلا دصق امدنعو

 نع ةوخإلا نحن اننأشب تارم ةدع كلانه مه ثيدحلا راد مث ؛ ""ناجرج

 قهبلا إف هيف كشال أطخ هنا شايف ىف ظحالو ( نامرك) املك هيسردفلا حسلا تلاق )١(
 نإ لوم خبيراتلا تتكو , لاجرج ىف تناك ةبصعلا هده نآىرخأ ةسسامم ىف هءانك ىف ركدي
 5١ سص سين رطاو .3 ةيشاح . نامرك نعم سيلو ىرال ناسرع نه بهذ دومجم ناطاسلا

 . ةشاو



 دايقنالا ىغينيف مالكلا لاجم مويلاسيل » نأبارس انبلإ لسرأو «ةيالولا ميسقت

 اهنجبتت تناكو ةيوبآلا ةحبصتلا هذه انلبقتف « « هب رمأيو ناطلسلا هاريام لكل

 ةلاسرلا كلت بتك « ةنزغ ىلإ انيخأب اوءاجو اندلاو فوت نيحو . مويلا ربظام

 مهكرتو ءافولاو صالخإلا ىلع لبج دق هبلق ناك نم ىوس اهبتكي ال ىلا ةغيلبلا

 . انيدأ تحضتاو لاوحألا كلت لكب انوريخأ دقو ءانيلإ زاحناو

 دولا نم هبلع نوكي ام ىدم ةفرعم نكي ةجردلا هذه ىلع ناك نف

 ىدم ةقرعم نكمي « قدصلاو ءافولا اذه هنم اندهاش ذإ نو « صالخإلاو

 ؛ هللزنم مفرو هل كلملا عيسوتو ةيالولا ضيوفتو هيلإ ناسحإلا ىف انيأر

 .انترضحل هانيعدتسا ةاره انغولب دعبو . مهتاجرد عفرو مهيقلتو دلاجنأ ةيقرتو

 ناك ةلاسرلا هيلإ لصت نأ لبقو ؛ هئافوو هدو ةجيئنو هصالخإ ةرمث هنيعب ىريل

 مارمىفهيأرب ءىضتسنل حلب ىف انتبحصب نوكي نأ ىلع ةرضحلا ىلإ راسو كرمت دق

 موعم قيثاوملاو دوبعلا عطقو ؛ ناتسكرن تاناخ ةبتاكك ٠ انمامأ ةلطعنملا كلملا

 دحلا ىلإ تارتفلا هذه ىف رورغلا هبلغ ىذلا نيكت ىلع مراج ةداعإو « الوأ

 هل زم ردق ىلع مهم لك ةلماعمو ؛ مشحلاو ىلاوملا ةياعرو « هياع ناك ىذلا

 لاوحألا هذه لك ىرجت نأ انفده ناكمعت ؛ نولمأب ام ىلإ مهغالبإو ؛ هتبترمو

 . هبأرو هن رض

 هنأ دب ؛ هدلب ىلإ هجو نسحأب هديعن كل ويف هتوعدل يناثلا بيسلا امأ

 . مزراوخ ىف هبايغ لوط نم للاخ لصحي نأ انيشخ لاوحألا هذه لالخ ىف

 ىلإ ريسلاب هيلإ انزعوأ كلذلف « ةديعبلا روغتلا نيب ىمظعلا ةيمهألا نم امام عم

 . باهذلاب هانرمأف م ىرخأ ليواقأ نولوقت أوناك ءادعالا لعلو 3 ةيحانلا كلت

 اوذخأ نييزاهتالانأ ديفت لئاسرءسودبعلاق ام هيلإ تلصو نأ قفتاو

 رهأب نس قودع ءاجو 2 ًاروف ريسألا لجعتم 3 ةدوعلاب رمأ أ دقو 4٠ نوكرحت ْ



 لس 4 نع

 ىرخأ تامبم كلانه نأ نيبو « انما ركإ ةياغ هغلبأو هدهاشو « هرّثأ لع انم
 ببعلا نم نوكي هلعلف بهذ دق هنأ ثيح : بجأو « اهنع هيلإ ثدحتلا ىغبني

 . ةلاسرب هزاجنإ نكمب كلانه ىذلا رمآلاو لمعلاو « ةيناث ةدوعلل هبلط

 ابيجو بجاحلا ىأر اندجو ؛ كلذ ركذو هاكردلا ىلإ سودبع ءاج ايلف
 «ةلودلاىلعو انياعهقافشإلو انل هحصمل ًارظن «ةآرام انيلع بجو ؛ بابلا اذه ىف

 عره « هتاقث هل بنك م « رغثلا كلذ ىف نم للخ ثدحيس هنأ كردأ اهنيح هنإف

 ةيفاشملاب هيأر ذخي نأ ىغبني ىلا مايملا هذه نإف « هلمع ىلإ اعيرس لصي ىتح

 ؛ انرجض ببسيو « هاش ًادحاو نبش نكلو . ةلسارملاب اهمات] نكمي اهيف

 ىوس مهل لمعال نيذلا ةلودلا هذه داسح نأ وه « '"نوكي ال نأ وجرنو

 برقعلاك ماهوآلاو سواسولا نوفيضي نيذلاو هبرهو هرارفل دبجلا لذب

 ان ريض طاخأم ناك نإ معنال انتأ ىلع ' 'مهمرأم غواب ممبف ؛ اهفداصي أم غدلت

 هنحار ىلإ ىدؤي أم لكب ماههالا ىغسي هنأ ًامازا ىز انكل : الطاب وأ اقح

 لصف اهرخآ ىفو اعيقوتب اهاندك أو ؛ ةلأسرلا هذبم رمأت نأ انرثآَ : هنانئمطأو

 ؛ هدمتعمو طالبلا ليكو ىدعسملا دعس ىنآلو سوديعل رمآلا راضو . انطخض

 . كلذ ملعي ىتح باوجلاب ايتأيو ؛ هلإ ابليصوتو ابامح اعراسبل

 ةيئاكملا لي ن «نيملاس خلب انغواب دعب امهئادأب موقس نابجاو كانهو

 نسحلا نب دمحأ مساقلا ىنأ لضافلا ةجاوخلا ءاعدتساو ناتسكرت تانايخ م

 *” تيكتفسا ببال ةلأسم كلذكو « ةرازولا هيلإ دنستل « هديبأت هللا مادأ

 اقافو ءازج هأنعفرف روباست ه١ ىف هةميظعلا ةمدخلا كلت أئمدخ ىذلا ىزاغلا

 هب ؛رالاسهسل | ةثرم ىلإ هعيلص هعيذلص نيس لبع

 )١( ةيعاح . ادام ىنعمب ديان هك ” ,

 , ©” ةيشاح . دتشاب هديسر دوخ (؟)

 أ 4١ س ضايق س ىنغ حجر دفو ( نيكتنسا ) مسا ىف ىيخرؤملا لاوقأ تبراشت (؟)
 . 4 ةيشاحل , نيكتفسا لوكس



 سس #4 سس

 ىلع دريو اهايإ هانغلب ىلا ىناعملا كلت ىلإ عمتي نأ ( شاتنوتلا ) هياعو

 « لبق نم اندلاو لاق ا« هئارآ ىف نأ هيلو « هبلع فقنا ًاضيفتسم ًادر هلك كلذ

 بئاصلا هيأر ءادبإ نم هعقوتت ام اضيأ وه موقي نأ ىغبنيف . باوصلاو ةكربلا

 .« هب ريشيو هآر اب لمعلا ىلع نوهزاع ال بقاثلا هرظنو

 لضافلا بجاحلا دك أنيل ٠ : ىه ناطاسلا طخم ةرابع ةلاسرلا ليذ ىف ءاجو

 فاطعت اننأ معيلو هياق نئمطيلو باطخلا اذه ةمح هرع هللا مادأ هاشمزراوخ

 .« هقوقح ءاضقل نيعملا هللاو . هيلع

 ها #

 نالمح خلب ىلإ انلوصو دعب ىدعسملا دعس وبأو سود.ع نالوسرلا داعو

 نع راذتعالاو «٠ ةماتلا ةيدوبعلا ءادبإو « ةعاطلا رابظإ ىلع ىوطني ًاباوج

 ؛ سودبعو انأ « انب ناطلسلا ىلتخاو . ادج ةئيلب ةرايعب ؛ باهذلا ' عارسإلا

 دق اوناك مهنإف «شاتئوتلا رطاخم قلع دق ناكام انل زأ تح انلمعام معن : لاقو

 . ارورسم ىضمو هلاب نأمطاو هتشحو تلازق «باهذلاب لجعتف هوفاخأ

 وحنلا اذه ىلع لئاسرلا ىلع هدر ناكو

 ضوافتنسو « ناكمب ةيمهألا نم وه ناتسكرت تاناخ ثيدح نأ كشال

 رمأل لسرلا دافيإ نأ اك« ةداعسلاو ةمالسلا خاب ىلإ مليم دنع هنأشب 5

 ةقشملا نم ىضاملا ناطلسلا لمحت ام قنع ال ذإ « هنم دبال رمأ دوقعلاو دوبعلا

 روهآلا هل تيتتساو « كلانه محلا ىف ناخردق مادقأ تدطوت ىدح تاقفنلاو

 كلت اهطساوب دادزتل تالصلا هذه مويلا ىمنت نأ بجيف « ءاحنألا كلت ىف

 ىلإ اونكرب اليك ةبجاو مهتلماج نكلو ءابحأ ةقيقحملا ىف اوس مثو٠ ةفلآلا

 نآل . رثبألا نابعالاك وهو « دودل ودع هنإف '”نيكت ىلع امأ . داسفلا ىلإ

 لآ ةارد هتوم' ثبسأ يدلا ناحل كالبإ وحأ رم اده نيكس ىلع نإ بي ةيشاح ىف ءاح )١(

 م, 4 يشاح , تاع كرك ُُق ناماب



 مدس 4ع دس
. 

 )2 ىنم املا ناطماسل | نم رم '"”نوغاس الب ةموكح نم مرح ناضاغط هاعأ

 نأ لاح ةيأ ىلع بجيف ظ مايآلا نم موي ف ىف ًاقيدص ودعلا نوك نأ نكميالو

 روغث دشحت نأ ىغتتيف ديعلا عب اذإو و9 « ةياكش ةروصب ولو ادبع همم دقعت

 ءدنجلاو لاجرلاب نالتخو ' '”نايداقو '' ذمرو نايناغصو ناتسراختو معلب

 برحلا تادعم نم ةيلاش اهنأ فرعي ةيحان لك مجاب. نأ هتداع نم نإف

 . اهكريو اههنيف ؛ عافدلاو

 ةيحان ىف هنال هيف لخد ديعلل سيلف دمحأ ةجاوخلا ديسلا ثيدح امأو

 6 ماريام ىلع تسيل ذفلا ديسلا عم ىف قالص نأ سأنلا فرع دقو ٠ ىرخأ

 نكتفسا ثيدح امأو . قفوأو قيلأ ىلاعلا ىأرلا هارب امب لمعلا ىثينيو

 ةأفو دعب تابجلا كلت لمع هيلإ دنسأ دق ناك ىضاملا ناطلسلا نإف بجاحلا

 ؛ هتمدخىف اوناكن ذلا نيريثكلا ةافكلا نيب نم هراتخا دقو « بذاج نالسرأ

 « مهرعيو نيرخألا ىري ناكف ؛ هتردقم فرعو هريتخا ام دعب كلذو

 تامدخ انالوم مدخ دقو « هراتخا | ريطخلا بصنملا كلذب اريدج نكي ملولو

 هيفام ىعاري نأو ٠ سائلا هب لوقني امل نزو ماغي ال نأ ىفبنيف ٠ ةليلج

 . كلما حالص

 ةلعتن نيبأ ىنإف ةبتاكملاب باوصلا هجو رابظإب هءاتكىف ناطلسلا ىنرمأ اذإو

 «ديبعلا راس لوقو ' ىلوف نع ىنغ هنإو ؛ انالومل ىأرلاو “ دمتعملا اذه عم ةدحاو

 « ناينبلا ىوق متاعدلا نيتم اكلم ديش نأ دعب هلجأ ىبننا ىضاملا ناطلسلا نإف

 )١( الاساغوت  (نوجيس ريم) لامش ىف ( رفشاك ) برق كرألا روم نم ةريك ةندم .
 م8 ؛.ةاح 1

 ةييدلأ كلب لهأ كانا ىلع لوادتلاو . اهرسك وأ اممص وأ ءانأإ حقب ىاطتت كام ار“ 00

 ٠ مرملاو ءاتاأ يومضب توهأتلاو 3 اهي مملاو عاملا رك ادق فورملاو 0 ميلا رسكو ءانا حستق

 .٠ تادليأا مدتدم

 , ورح رصأب بمشي اهيلإو جلب يحاون نم ()



 اهيسب ريغتت ةدعاق رييغت ىلع دحأ ؤرحي الأب رمأيلف ىلاعلا ىأرلا بوصنسا اذإف

 .« لوقلا نم ةيافكلا دبعلا هيف ىرب ام اذه . لامعالا كلت لك

 ىدعسسملا ىنءاج ىلاتلا مويلا ىفو . اندع 52 ةيوجالا هذب. اريثكناطاسلا رسف

 دبعلا ىفنأب ناطلسلا لاقو اودارأ ام اولمع موصخملا نإ شاتنوتلأ ناسل نع لوقي

 تفقو كنأ نم نيقي ىلعا ىفإو « هتلالحب ردجب ام اذهو نا ديرفلا صاخلا

 5 نأ بحي نكلو ؛ ىنأدتا ترسو اليلق أدهأ تحبصأ دقو . كلذ لك كك لع

 فوس ىثأ #4 دكأتيلو . ةمبم فلأ هل تناكولو هطالبا رصحأ نا ىثأ

 تعد ام اذإ شوجلا هل دفوأس ىنتكلو « ةئبلا ىسفنب هيلإ اذه دعب رضحأ ال

 نوكأف « اهلإ ريسلاب ىفرمأي ةيحان ةبأ ىف لمعلا مايقلل دعتسم ىنأ اك« ةجاحلا

 ىنإف ١ ىلاجرو ىلامو ىسفنب هيلع لضغأ الو ةمدخلا كلت ىدؤأو امادقم ادئاق

 رومآلا ريست نأ اهضري ال ةرمزلا هذه نأ نم تنقيتو هلاحت اريخ تطحأ

 نيذلا ىف بيعلا لكبيعلا نإو . بيع ناطاسلاب سيلو ةئباث قبتو ميقتسملا اهريس

 . هيلإ نوفلزي

 تبلطو ٠ ةناملا ةباعر كلذ لك ناطاسال تلقو رصن وبأ انأ تيهذف

 شاتوتلأب عاقيإلل ةديكم اورد مهنإ مث . اموتكم لظب مل هنكلاو هناهتك هيلإ

 فوسو . لجرلا نظ ءوس ىف تداز اهنإ لب «متت ملو ةيهاو ةطخ تناك اهنكل

 . "”اماكم ىف اهركذأ

 نمسح ةجاوذلا ؛ دورلا ورمب ؛ ىناطاسلا بكوملاب قحل . قيرطلا ءانثأ فو

 ةنارحخ عدوأ دقو «ناجز وج نم امداق دمح ريمآلا ادختكو هو هتمالس هللا مادأ

 . ةلرغ ىلإ هدمتعم اامحيل دوعسم ناطاسلا نم ىمأب خايداش ىف دمع ريمألا

 . نيميظع اصالخإو ةمدخ كلذ ىدأف

 باكيا اذه يف كلذ دعب دراسو شاثو مدا عم قوجنم دئافاا ةعق ىلإ اند ريثي )١(



 سم 46 نس

 ةريثكلا ثاراثنلا مدقو . ةمدخلا موسر ىدأ ناطاسلا مامأ لثم امدنعو
 بيو « هتئامأو هقدص حدنماو هقطالو , ناطلسلا هيلع ىتثأف ةريفولا ايادحلاو
 امادأ ىلا ةمدخلاو ةنامآألا كلتو صضالخالا كلذب اهنايعأو ةلودلا ناكرأ ةفاك

 كلذ ىف عمطي مل هالوم مدخي هنأ فرع نيح هنإف ؛ ةميظعلا ةنارخلا هذه نأش

 الجر ناك دفف . قحلاو قدصلا قيرط كلسو ؛ناطيشلل هسفن مسي ملو «لاملا

 مرج الف «بقاوعلا رصبتو بتكلا علاطو اهرمو ايندلا واح قاذ « لقعلا لماك
 . ةتبام هتلزنم تلظ نأ

 ثدحتيو ؛ ناويدلا ىف ةميخ ىف قيرطلا ءانتأ سلمي ىودحلا لبس وبأ ناكو
 ةلزنم ىف هسفن بسح دقو « اهب ةريخ عيملا رثكأ ناك هنأل تالماعملا ىف
 مساقلا ابأ ةجاوخلا نأ 5 .اضرلا ه4 نيعب هيلإ رظني ناطلسلا ناكو « ةرازولا

 . شيجلا رومأ ىف ناطلسلا هضوافي ثيح ضرعلا ناويد ىف ساحجي ناك ريثك

 تاداس نم مريغو ىزارلا ستفلا وبأو رهاط ىودجلا لهس ىبأ عم سلاحي ناكو
 ىذلا ىخل ا ريخلا وبأ كاذنآ ةرازولا ءابعأب موقي ناكو . نيفوتسملاو هاكردلا

 ةيفبو قارعلاو رهاط امأ . ىضاملا ناطلسلا دبع ىلع نالخ ميلقإ ىلع الماع ناك

 ىصن ىنأ ساجم ىف نوءمتحي اوناكف ؛ ىرلا نم اورضح دق ا نيذلا باتكلا
 لبس ىبنأب تاولخلا بلغأ تناكو . ةعساو مالحأ ىفارعلاو رهاطا ناكو : ناكشم
 ؛ تارداصملا رقيو تالماعملا ىميو رومألا فرصي هدحو ناكو ؛ قزوزلا

 نهر كلملا :روئش بلاغو  هتطساوب ردصت رماوألا تناكو سأنلا ''"هنابف

 .رومالا لك ىف رظني ناكو ؛ نيبرقملا نم اضيأ حبصأ سوديع نأ 5. هقرزصت

 ةماق ىلإ بيرق ىلع باجحلا ريبكب « سودبع ىدمتعم دحأ ؛ نذؤم راس دقو

 ؛© سودبع لبق نم انيعم ناك ىذلا اهلاونوك ىلإ هملسو ةاره لابجي "كرك

 , 8 ةيسامب ( ملام ناهرن ) نديسرب ىنعس نديهوكش طقل مدختسا )١(
 ؛ ماثلا فرط ىف ةئيصحةملف ابن 0 ودو , تنوقاي ىف هذه كرك ركذ هرب مل(9)

 مه 19 نم“ ةيقرمعلا ةفالحلان ادلب »فين ردا اهر 5و كري برق ةريبك هر مو



 صضرعي يذلا وه ناكو « لع نوئش عيمج ىف سودبع عم ملكتي ناطاسلا ناكو
 انأ موقأو ىذاتسأ ىلإ ابلسري ناك مث . هيلع كركلاوتوكنم ةدراولا لئاسرلا

 . ىهجوي امسح اهباتكب ( قيببلا لضفلا وبأ )

 . هتامح نم ةظيلا رخآ ىح بيرق لع .ناعب يىرج ام ركذأسو اذه

 هولقتعاو لاوت وكلا ىلع ىلإ هواسو ةنرغ ةعلقل هب اوراس دفف كارثيكذم امأ

 اودعبأو ؛ اعيمج ملاومأ تردوصو هوقو هتوخأ .ءاس ىلع اوضبق اك« اهب

 ةحاجرب زاتع ناك دف امفأب اياش ناك هنأ عمو ؛ ناتلوم ىلإ لع لجب مدقملا نس

 مريلا وهو , ةثزغ ىلإ داعو ةنحما نم انو هحارس قلطأف : ةرجتلا ةعسو لقعلا

 باطي ملو ةمدخلا سرامو ؛ ةعانقلاو ءابإلا رعشتسا دقو اهب امركم ازيزع شيعي
 . الاس هللا هاقبأ ءاذيزم

 ىح اجينيم اعتمتسم ريسي ناكدَقف ؛ هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا امأ

 موي أهئليف خلب ىلإ كلذ دعب هجتاو ؛ ىحضأألا ديعب لفتحا ثيح '”ناقروش

 )..٠( ةئاعبرأو ني رشعو ىدحإ ةنس هه ةجحلا ىذ رهش نم عبأسلا نينثإلا

 سورعلاك ايندلا تراصو « ىلعألا دبع قسوج ىف ةداعسلاو نهلاب لزنو

 ىلايتلا مويلا فو . مايألا كلت ىف خلب ةنيدم امس الو ؛ نوميملا هدهع ىف ةالجلل

 اومدقو هساجم اورضح نيذلا خلب نآيعأ داعو : ةقئاف ةبمأ ىف لابقتسالل سلج

 0 .بارشلل سلج مث هلمعب لك ماقو « هتباعرب نيحرف راثثلا

 لوفأ نأ ىنعقي بجاولا ناكو « انه ىلإ ناطلسلا اذه رابخأ تدقس دقو

 ىنكلو ؛ داب انيكت ىف هبخأ ىلع هيف اوضبق ىذلا مويلا ذنم كلا ريرس قتدا هنإ
 هبجو ايلوم ''”ضوبلل ابهأتم ذئدنع ىراك كلملا اذه نآل . كلذ ركذأ م

 لةيشاح ,ضايف ب ينغ . خلب برق ةاب امضي وأ نيشاا حتفب )١(

 ,7 ةيشاح . يزفوتدم (5)

 ( ليلا عال م١



 مس 8ري سل

 ءاهيراجمىلإ هايملاتداع دقف خلب ةئيدم ناطاسلامدق تأطو ذإ مويلاو ؛ ماب رطش

 اهلإ مضأت ةبطخ ريرحتب الوأ أدبأسو «رخآ لاونم لع خيراتلا درس ىغبليف

 نوكيسفيد لا اذهنإف « كرابملا هدبع ىلإ ثيدحلا قوسأ مثمالكلا نم الوصف

 اذه زاجنإ ىفةوعملاو ملصألا قيفوتلا لجو رع هللا نم بلطأو . القتسم ًااتك

 دمه ىلع هللا ٍلصوهلضفو هتمحر ةعسو هّنمنيعمو قف وهريخ هنادس هنإ ؛ خيراتلا

 دوم نس 3 وعدسم ةاودلا باش ناطلسلا خيرات ءادتبا

 امهلع هنبأ ةحر

 اذه فرأ ولو : هياع هللا ةمحر نيسحلا نب دمت قيببلا لضفلا وبأ لومي

 . ةئرملا ثيح نم مدقم هنكل « همدقت ام ركذلاب قوبسم خيراتلا نم لصفلا

 ىتلا ةرجسشلا معرب ناك « هياع هللا ةمحر لحارلا ناطلسلا نأ ءالوأ ملعن نأ بحي

 ؛ كلملا ىلإ دوعسم ديبشلا ناطارسلا لصو فيكو ؛ اهرامث تعنيأو كلملا ابنه عرعت

 نيكتكبس لداعلاريمالا خيرات اونود نيذلا لضافاألا ماق دقو . هيبأ ناكم ىف عبرتو
 باجملا ريبك نيكستبلا رصق لخد نأ ىلإ هرافظأ ةموعت ذم هنع هللا ىضر

 لان نأ ىلإ ماسجلا ثداوحلا نم و5 هب يم امو ؛ ''نييناماسلا رالاسبسو

 هونود امسح دوم ناطلسلا ىلإ كلما لاقنا مث . رعلا ىف هتافوو ؛ ةنزغ ةرامإ

 تيتكو «مهبجاو اودأ دقو هتايح مايأ ريخآ ىتح كلذ اوبتك دقو ٠ هوحرشو

 لضف اذ تلو اذه . ميظعلا ناطاسلا اذه ىلإ تاصو نأ ىلإ « ىتقرعم ردقب انأ

 ىضرغ سيلو . انه ىلإ تاصو ىتح « '”'زاتجلاك» ترس لب  مهتجرد غابأ الو
 ء رصعلا اذه لهأل « هناهرب هللا راثأ ؛ دوعسم ناطاسلا لاوحأ ض رعأ نأ

 .* ةيشاعع شايف ل ىغ ب بيكترلا دصقي 0
 , 1” هيشاأسب رذكهرو رايسهر قدلكب ضايف ب يف اهرس.ؤو يسرافأا صنلا ينادكم (؟١)
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 ىف ةسائرلاو ةسايسلا ىحانم ىف هدرفتو هنأش لالج اوفرعو مهنيعأب هوأر دقف

 ىقب ام دلخ انناش احرص هل ريقأو انيكر انكر خيراتلل ديشأ نأ ىتباغ نإ لب ؛ كلما

 ؛ قيفوتلا ىلو هللاو هزاجنإ ىف قيفوتلا ةيدمصلا ةرضالا نم وجرأو « رهدلا

 عباتأ مث « ةبطخ كلم لكس ولجل بتكأ نأ ىسفن ىلع تيلآ دق تنكاملو

 . هنوعو هللا ةئيشم كلذب نآلا موق أسف « يراتلا نيود ىف ريما

 لصف

 ردنكسإلا (مهوأ . نانثإ مبلضفأو اعيمج نيضاملا كولملا مظعأ نإ لوقأ

 نيذه نع مهنأش ىلاعت دق انكولم نأ امو ؛ ىسرافلا ريشدرأ رخآلاو ىنانويلا

 ؛ارطوملاعلا كولم مظعأ اوناك مهمأ كلذ نم ملعن نأ ىغبنيف  ءىش لكىف نيكلملا

 ,تنبلام مث «ةدودعم امايأ امجوأ تغلب ةلعش هيف تحموت الجر ناكر دنكسإلا نإف

 ةرومعم نم هيف راد اهو « ةميظعلا داللا نم هحتف ام امأو 'ادامر تلاحتسا نأ

 كلذكو « ةحايسلا دصقب ناكم ىلإ بهذي نم لثكك اهف هلثم ناكدقف ؛ ضرألا

 ؛هل خوضرلاو ةعاطلا ىلإ مرطضاو مثهربق نيذلا كواملا نم ربق نم عم هلثم ناك

 نوكي اليك لعفام لعفف« هنققحيلو لمعب نموقيل ةظلغملا نامأللا مسقأ نم لثك

 هنأل ءايكح نوكي نأ ىغبذي كلملا نإ ؟ ملاعلا ف لوجتلا نم ةدئافلا اهف ءائناح

 كلذكهنأشو كتب رخآ دلب متف ىف عرشيل «هنأشو كرت مث ءدلب ىلع ىلوتسا ا:

 اناكمو « همولل الام كلذب مسفي هنإف « ةثلاث ضراألا رم ةعقب ىلإ ريسيل

 . هوجعب لوقللل

 كلم اراد لتق عاطتسا هنأ وه ء رثآم نم ردنكسإلل اوركذ ام مظعأو اذه

 ٠ رفتعت ال ةلز امهنم لك عم هل ناك هنأ ديب ؛ دنملا بحاص هال روفو سراف

 «لوسر ىز ىف ل ركتنم روباسينب هركسعم ىلإ بهذ هنأ اراد عم هتلز تناكف

 نمو « هتاقث ديب اراد لتقو « مهنم تافأف هيلع ضبقلاب اومضو هوفرع مهنكلو



 مدساأ] ءاةادسس

 امينيي برحلا نأ ىبف روف عم هتلز امأ ؛ بقع ىلع اسأر رومألا تبلقنا مث
 . هاقتلإلل اراسف ةزرابملا ىلإ ردنكسإلا روف امد نأب ملا ىبتناو : الا تال

 الاتمم ردنكسإلا ناكو . ةرطافلا هذه لثم لبقي نأ كليلل غوسي الو

 نأ ةليحلا تناكو ناديا ىلإ «لزني نأ لبق روف لتقل ةليح ريدف ءاركام

 تفتلاو هلاب لغشناف « روف شيج فلخ ايلاع اشارص !وخرصي نأ رفن ىلإ رعوأ

 ناكو . هلتقو هيلع لمحل ردنكسإلل ةصرفلا كلذب تحنسو ٠ ةيحانلا كلت ىلإ

 ةياعس هنأك « ةقعاصو قربو دعرو خارص اذ اضيرع اليوط الجر ردنكسإلا

 ليق اك« تعشقناو مهترطمأف ضرأآلا كوام ىلع ترم ٠ فيصلا وأ عيرلا

 .ىلع تدتماو نانويلا ةلود هدعب نم تيقب امتإو . « عشقت ليل نع فيص ةنامس ٠

 ذات.سأ مكحلا سيلاط اطسرأ رييدت لضفب ةنس ةئايسخ ةدم ضرأآلا هجو

 0 ه7 نأ بجي : : لاق ثيح ١ ردنكسالا

 ء""فئاوطلاك وام كولملا ءالؤه فرع دقو مورلا كامل نوضرحت,الف ؛ ضعب

 « ةسردنملا سرفلا ةلود ددج هنأ ؛ ناكباب ريشدرأ نع رئؤي ام مظعأو
 « هتلسو هبده ىلع ةعامج هدعب نم راس دقو ؛ كولملا نيب لدعلا نئس ىسرأو

 رددقتب ىبنأ دق ناك« لجو رع هللا نكلو ءايظع !رمأ اذه ناكدقل ؛ ىرمعلو
 . ليلجلا لمعلا كلذ ريشدرأأل اذه رسيف . فئاواملا كولم مس هل

 دقو . تاوجعم نم ءايينألل ناك ام لثم نياجراا نيذهل نإ لاقيو اذه
 , مريغل نكت مل ىتلا راثآلاو بقانملا كلت ٠ "”ةمرظعلا ةلودلا هذه ةرسأل ناك
 مداق وأ حشاك عز نالو ٠ كلذ دعب هركذنس امو خيراتلا اذه ىف هركذ رهام
 باوجلاف ؛ ركذلا لماخ لفط نم تبن دق ةميظعلا ةرسآلا هذه لصأ هرب نأ
 لقتني ن | مدآ قاخ نأ ذنم ؛هتكحب ردق ؛هركذ رع ىلاعت هللا نأ وه همعز ىلع

 سيلاطالم سرا ةديرصأ ( ؟ا سا ها س6 باشحلا ى يل ةيب رعل )! ةجرلا رسفت د لرش  1١تك 3
' 

, 
 ةيونزغاةلودلا ىأ (؟) نأشكلا اذه



 هسا .أ] دك

 : ل وقي ثيح لجو زرع هللا مالكو ءاهريغ ىلإ ةعامج نمو ىرخأ ىلإ ةمأ نم كلملأ

 ءاشت نم رعتو ءاشت نم كلملا عزنتو ءاشت نم كلملا قوت كاملا كلام مهللا لق»

 ىلع ناهرب ربكأ وه « '''ريدق ءىش لك ىلع كنإ ريخلا كدبب ءاشت نم لذتو
 ىرخأأل هسابلإو ةفئاط رم كلملا صيق عازتنا نأ ملعن نأ ىغبنيف . لوقأ ام

 مك اردإ نع رجعبام , ةفاك قلخلا مالصوهوقلاخلا نم ةيكمل نوكي امنإءاهريغ

 . هيف ضوخلاب فيكف كلذ ىف ركفتي نأ دحال قمح الو اذه , دابعلا

 ؛ ىلاعت هللا ءاضقب ءاضرلا نم دبالو « ةمك ةحبيحص ةدعاقلا هذه نأ ولو

 طابنتسالاو ءارقتسالا اودارأو « فلا رمآلا اذه ركفلاب اولكو اذإ ءالقملا نإف

 هنأو « نكي ملام ملاع هلالج لج هللا نأ مهيدل نقيتل « حضاو ليلد ىلإ اعلطت

 ةحارلا هدي ىلع مت ضرألا نم « اذك» ةعقب ىف لجر ررظيس نأ هملعب رم دق
  ةيساسألا دعاوقلا ابل نسيو تاكّربلاو ريخلا ةعقبلا كلتل ءىبيف ؛هدابعل نامآألاو

 هن لظتسي انسح اتابن تتينأف ابعرز لجرلا كلذ دي ىلإ ةرذبلا تلصو اذإ ثيح

 مولخادي نأ نود هيلإ نوداقنيو هرمأ اعبمج نوعيطيف , فيرشلاو عيضولا

 . هكح ىلإ خوضرلا نم لجخلا

 هصخيشل ْنوُقيلِ مدخلاو نا وعلا نم ةعامجال ءىبيكمملا اذه هللا ميقي|ميحو

 ؛هيخأنم ملعأو دوجأوقبلأو ًافكأو عجشأو لضفأ مم دحاو لكن وكتب ثيح

 ىلاعت هللا اهردق ىثا ةدملا لا وط هنأ وعأو كلملا كلذ دوجوب ةعقبلا كلت نادزتف

 . نيقلاذلا نسحأ هللا كراش

 نيلسرملاو ءاببنألا ةرمز ىلإ ةبسنلاب كلذك اهنيع ةدعاقلا هذه تراس دقو

 هيلع هللا ىلص قطصملا دمج : ءايبنألاو لسرلا متاخ ىلإ مالسلا هيلع مدآن دل نم '

 مالسلا هيلع قطصملا هللا منم نيذلا ةباحصلا ناك فيكرظنت نأ دب الو : سو

 .؟13آ* ةروس (1)
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 أوخابأ ةجرد ىأ ىلإو اوعنص اذأمو « ةطيسبلا هجو ىلع اديرف ْناكدقؤ « مثانأ'
 ءاله رو قبس و . مياروتلاو ريسلا ىق كلذ ءاج اك .هنافو دعب مالسإلا ماقم:

 هو. نوكرشملا هركولو ارهاب اعطاس ايوق ةعاسلا مايق ىلإ ءارغلا ةعيرشلا

 اهنرو تح جبنلا اذهىلع ''' ةيليعملا ةيرصاللا ةيظفاحلا ةينيهلا ةلودلا تراس
 ؛ ءءاقب هللا لاطأ : هللا نيدل رصانلا نب داز رف عاجش وبأ مظعملا ناطلسلا

 ضراألا ىف روبظلا ةميظعلا ةلودلا هذل ىلاعت هللا دارأ امدنعف ؛ الالح اثرإ

 هيلع نمو ناميإلا رون ىلإ رفكلا تايلظ نم نيكستكبس ؛لداعلا ريمألا جرخأ
 تراص عورف كرابلا لصآلا كلذ ةحود نم تبن ىح هنأش عفرو ؛ مالسإلاب
 ىلا ءافلخ ةوقب هرزأ هللا دشو ؛ مالسإلا اهب نادزأ « املصأ نم نّئمأو ىرقأ
 عطس نيئرينم نيس# اناك د وعسمو دوم  نرأ اندجو انلمأت اذإ . مالسلا هيلع
 بكاوكس مشلاك لت نم نآلا قثبنا دقو . رجفلا ىضمو ليللا قسغ دعب امهرو
 ديك مغر ةميظعلا ةلودلا هذه تماد « ىصختال ةئيضم تارايسو ةميظع
 . نيدساحلاو .ادعألا
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 عرسأو بولقلا ىلإ برقأ؛ رخآ الصف ) لصفلا اذه نم غارفلا كعب أدبأو

 . لوقعلا ىلع اعقو فيخأو عامسألا ىلإ .

 5: ةردق نيممجأ مهيلع هللا تاواصنيلس رملاو ءايبنألا نم ىلاعت هللا نأ ملعا

 نيتابب نامبإلا ضرألا لهأ لع بجوأو « هتوقو هلوحبنيطالسلاو كولملا ديأ
 نمؤي وأ كلذ ريغفف دقتعي نمو « ىملإلا يقتسملا طارصلا امهب اوفرعيل نيتاوقلا .
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 تسل | ماش دسم

 ىلداعم وأ ىرهد وهف « رومآلا هذه لثم ىف جوربلاو بكاوكلاو كلفلا ريثأت

 .نالذخلا نم هللاب ذوعن « ادبأ ميحجلا ىف هدلخعو ءانفلاب هيلع هللا مكحيس

 ىلا تازجعملا ىه « مالسلا مييلع ءايبنألا اهب ىلاعت هللا صخ ىلا ةردفلاف

 ىلوطلا ديلاو قيقدلا ريكسفتلا ىف كولملا ةوقو ءابلثم نابقإلا نع قلخلا رججعي

 هللا ماكحال اقفو هنوميقي ىذلا لدعلاو مب. رفظلاو ءادعألا ىلع راصتنالاو

 كوام اةنيبلغتملا نيجراخلا نيبو نيقفوملا نديؤألا كواملا نيب قرافلا ىه «ىلاعن

 مهنأ نيبت ذإ مهتعاط تبجو « ةريسلاو راثآلاو لامعألا ىسح نيلداعا وناكاذإ

 .مدابج ب حيو «نيجراخ ني رئاجلا نيملاظلا نيبلغتملا ربتعتنأ ىغبني اي قدما ىلع) ٠٠

 ةرورضلاب فرعي و نازيمتيف حلاطلاو ملاصلا هب نزوي ىذلا نازبملا وه اذه

 ىلع مببم وه نم ظفحيلو . انكوام نم نيضاملل ىلاعتو هناحبس هللا رفغيلف

 ةمعلاو لدعلاو قحلا نأس ىلع اوشم فيك ىرثل مهتريس لمأتنلو «ةايحلا ديق

 , نيفسعتملا و نيبلغتملا ىديأ اوعطقو عاقبلاو ةاصعلا اويدأ فيكو « ةنايدلاو

 مهتعاطنأو هلالج لجو ةؤامسأ تسدفت « هللا نمنيراتخم |وناك مهنأ انل ققحتيف

 ءانثآلا كلت ىف كولملا ءالؤه قح ةضاضغ تقحلا اذإف .لازتامو ةضيرف تناك

 ىلع بجيف ؛ملاعلا ىف اهلاثمأ نم ريثك ابقبس ةردان تعقو وأ ءانامرح اوساقف

 كلذ ؛ مهسومت ىلإ قرطتي أطخلا وعدي الأو لقعلا نيعب اهولمأتي نأ ءالقعلا

 ريغتب ال ظوفحلا حوللا ىف هب ملقلا ىرجأ ىذلا هلالج لج قلاخلا ريدقت نآل

 لطابلاو قح قحلا نأ امئأد دقتعن نأ ىغبنيف ٠ هركحذ رع هئاضقل درهالو

 .ىمعألا هري مل نإوأ راجت راهلاو « ىرولا هلبج نإو قح قحلا : اولاق اكو « لطاب

 هلوطب أطخلا انينجب هو لازلا نم نيماسملا عيمجو انمصعي نأ ىلاعت هللا لأسأ

 , هتمحر ةعسو هد وسو



 تنناإ ه4 ص

 ةنم ديفي رخآ الصف دقعأ نأ ًامازا ىرأ « ةيطخلا نم تغرف ىنأ ثيحر

 رداب سو , هيلع ردقب ًايصن لكم ُدخأيف « نورخآلا هتءارقب عتمتسيو كول

 قيقملا رئاجلا ملاظلا لثملاب فدأ اك. لضافلا بقلب قيلخلا لقاعلا لداعلا فصوب

 البج راك ألا نأو ءانثلاب ردجأ القع حجرألا نأ ررقتيل . لهاجلاب مسري نأ
 . سانلا لع ًاناوه رثكأ

 ةلساوب سانلا ىصوأ دق ىلاعت هللا نإ : ىئادقلا ةفسالفلا ريك أ لوقي

 هنك ةفرعم عيطتسي هسفن فرع نإ ءرلا ذإ ؛ هسفن درق لك فرعي نأ هنايبنأ

 .« هير فرع دقف هسفن فرع نم »:مالسلاهيلعانيبنلاق دقو. ؟ . فاك ءايشألا

 ةفرعم عيطتسي ال نم ىستي فيكذإ ؛ ةريثك ناعم بعوتست ةزيجو ةملك هو
 كلامتال ماعنالاف ءاليبس لضأ لب ماعنألاك اذه لثمو ءابشآلا راس كاردإ هسفن
 . ابكلمب وهوزييغلا ىلع ةردغلا

 ةفطللا ةميظملا ةملكلا هذه تايط ىف اثدجو رظنلا انعمأ اذإ حنو
 ةياهنلا ىف ثبلي ال ”ىح هنأ ملعي هسفن فرع نم لكف ؛ ةمج دئاوف ةريصقلا ةامجاو

 نأ هبدل ققحتيو هبر فرعيف ؛ ىرخأ ةرك ابح ثعبي فوس هنأو تومي نأ
 هنأ ملعيف « مييحصلا داقتعالاو ةقحلا ةنايدلا هل لصحتف : قواخناك سبل قلاخلا

 ساطسقلا لثخا اهنم ءىث لتخا نإ « هنايك اهيلع مئاق ءايشأ ةعبرأ نم بكرم
 قطنلاو لقعلا اهادحإ : ثالث ىوق مسجلا اذ_هىقف . صقنلا ربظو ؛ ميقتسملا

 ةثلاثلا ةوقلاو « بلقلا هعضومو بضغلا مث « بلقلا ةكراشمب سأرلا امعضومو

 ثالثلاىوقلا هذه نم لكل نأ فرع دقو. دبكلافابماقمو ىقامآلاو ةوبشلا ىه
 ؛« لوطي كلذ ىف مالكلاو . دحاو دسج ىف ابلك ابعامجا مر اهب ةصاخ سفن

 انه قتك أف . ضرغلا نع اندعتباو دصقلا انيلع عاض هيف انيداسمت انأ ول ثيح.

 ٠ ةياغلا ًاحيضوت ةراشإلاب
 ليمختلاب اهدحأ ىمسي « نطا وم ةثالث سأرلا ىف اماف قطنلاو لقعلا ةوق اءأ



 هت | وق مص

 نيب زي ىذلا ره ىناثلاو « اهعامسو ءايشآلا ةيؤر ناكمإ ىف ساسألا وهز

 نسحلا نيب زييقلاو لطابلاو قالا ةفرعمنكمي هليسولا هذببو « اهركذتيو ءايشآلا

 هارثام لك مبفي نأ عيطتسي ىذلا وه ثلاثلاو ؛ نكمملا ريغو نكمملاو حبقلاو

 قملا نيب زيت ىلا ىطسولا ةوقلا نأ ةرورضلاب اذه نم ف رعنذ . هظفحتو نيعلا

 قحلا محلا طبنتسي ىذلا لقاعلا مكاحلا ةباثمب انآل اهتخأ نم فرشأ ؛ لطابلاو

 رم ذإ «قدصلا دهاش ةلزنمب امناف ىلوألا امأ . رومألا نم هيلع ضرعي ام

 . هيلست هبلط ام اذإ ىدح تأر امب ماحلا

 تيمملا دعب اهب بلطيف ةيضاغلا سفنلا امأ . ةقطانلا سفنلا لاح ةقيقح هذه

 سفنلا امأ . ملفي تبجوو اذإ ماقتنالا ىلإ ردابتف ميضلا ءابإ احلو ةعمسلا نسحو

 تاذللا راس عاتمتسالاو براشملاو لك أملا ىلإ ليملا ٠ ١؟ افق ةبناوبشلا

 . ىرخألا

 رهاقلا بلاغلا ف رصتملا كلملا ىه ةقطانلا سفنلا نأ ةرورض لعن نأ ىغينيف

 هيوشبال قفرو قحمتالو ديبتالةباغلل ةماث ةيوق ةسايسو لدع هلن وكي نأىغبني و

 . ناوملاو فعضلا

 ام نصحتو لاخلا ارم كرادتي ىلا كلملا اذه شويج ىبف ةبضاغلا ةوقلا امأ
 ًادمتس ةبهآلا مظع شيجلا نوكي نأ بجيف « ءادعألا ابب درطتو روغتلا

 . كلملا ىماوأ ذيفنتل

 هدونج سأرو هسأب ىتخم نأ اهيلعف ؛ كلملا اذه ةيعر ةيناوبشلا سفنلاو

 تالثلا ىوقلا هذه هيف تنزاوت ءىرمأ لكو . ةعاطلاىلع ريسن نأو ةيشنملا لك

 نأب ًاريدج ك.شالب نوكي ءابيتخالل ةبسنلاب صقن اهادحإ ىلإ قرطتب لف تلداعتو

 ىوقلا هذه ىدحإ ىف ناكنإ امأ ؛ لقعلا ماتلا لماكلا لضافلا لجرلاب بقلي

 سقنلا نوكي نأ ىوورضلا نف :ابيتخأ ىلإ ةبسنلاب ةدايز ءىرمأ دنع ثالثلا

 ىواسن امنأ اندجول « سانلا ماسجأ بيكرت ىف رظنلا انعمأ ولو . ةبلغلا ةيسنب



 تمس أ ها مش

 ؛ نيتمعنلا نيتاه تلا هحنم ىذلا ناسنإلا نكلو ؛ هوجولا عيمج نم متاهلا
 نكميف . باقعلاو باوثلا لاني مث نمو « مثاهبلا نع زاتمي مرجال لمعلاو ملعلا

 سوس نأ هيلع بجو ةجردلا هذه غلب نم لك نأ نألا ةرورضلاب ملعت نأ

 عربيف قرف نم حيبقلاو نسحلا نيبام فرعيو « يمن لضفأ ىلع ريس ىح هسفن

 : هبنجتيو أوسألا وه امع دعتييو هجو نسحأ ىلع لضفألا ىلإ

 تاراسإ امبنه لكلو رشلاو ريخلا «ناقيرط اذه ركذ دعب انمامأ ربظبو

 لمأتي نأ رظانلا لع بجيف « حيبقلا نم نسحلا ةفرعم اهتطساوب نكمي تامالعو

 هلاوحأ نراقي مث ندح هنأ فرعي انسح مهم هل ىءارت اف دابعلا لاوحأ ىف

 هبويع ةفرعم عيطتسيال ءرملا نآل ؛ ةئيس اهنأ فرع ةقباطم اهري مل نإف اهب

 ى"ال نيعلا برإ : هلوقب كلذ ىلإ 'ءاكجلا دحأ راشأ دقو ؛ هسفنب

 ْ : رعش ؛امويع

 هيف وه ىذلابيعلا نع ىمعيو  هريغ بيع ىري ناسنإ لك ىرأ

 يحال ىذلا بيعلاهل ودسو هبويع هيلع خت ءىرمأ لكو

 ةوقلا هيف فعضت بضخلاو ةوبشلا اموق لقاعلا لجرلا ىلع باغتت امدنعو

 نأ نكميو . ةلاحم ال أطخلا ىف لجرلا كلذ طقسيف « مرهتو .٠ ةلقاعلا
 نأ لقءلل ىغبنيف « هلقع نم ىوقأ امهباكنأو نيبوق نيمصخ نيب عقاو هنأ ملعب

 « نيفيعضلا نيب ىوقلل ليو هليق دقو .نيودعلا نيذه ىلع بلغتي ىح ليلا ربدي
 كلانه . هلاح هيلع نوكيس ام ةفرعم نكمأ نييوق نبب فيعض عقو اذإو

 ءرملا ندب ءاكملا هبش دقو «نساحلاو ابازملا ىتخحتو بلاثملاو بويعلا زربت

 بضغلا دسالابو لقعلا لجرلاب اودارأ ءريزتخو دسأو لجر اهبذ عمتجي رادب
 نوكُت ةوق راكأ ةئالثلا ءالؤه نم ناك نم نإ اولاقو « ةوهشلا ريزتخلابو

 الجر اندجو اذإف . سايعلاب فرعتو نايعلاب ةلاحخلا هذه دهاشتو . هل رادلا

 لجرلاب ىعدي نأ زاج هبطغ ةروس رسكيو هتوهش مسامج حبكم نأ هنكمأ



 ممم أ ذا تش

 هلويم قيقحت ىلإ فرصتتو هياع هتورنث بلغتن نمامأ « عرولاو لقاعلا

 بضغلا هيلع طلستي نم نأ ا « صيرحلا ريزتلا مح ىف هنإف « هتاغرو

 .رماكلا دسألا لثك هلثش «ةمحرلاب لمعلاو قحلا ةيؤرل لاجم هل قبال ثيح

 وق نإ : هلوقب اهل ادقندحأ هجوي دقف ةقيقحلا هذه حيضون ةداايز ىغبليو

 نم ةكملا ىه اف نارسخلاو داسفلا ىلإ نايدزت اتناك اذإ ةوهشلاو بضغلا

 ةحاصمو ةرهاظ ةيكحمل ىلاعت هللا قلخام لكنأ كلذ ىلع انباوجو . امهقلخ

 الو « ندبلا ماوق هب ىذلا ءاذغلاب دحأ ىنتعا ال ةوهشلا قاخت ملواف « ةماع'

 , ماعلا لحتضاو سانلا ىتملو لسنلا ءاقب نوكي اب ىلا ةجوزلا ىلإ تفتلا

 مقتنيو ءوسلا هلهأو هسفن نع مفدي نأ دحأ عاطتسا ام بضغلا قاخي مواو

 ةحاصللا كلذ بسب عطقنتف ؛ هلام نع دوزبو هفرش نع مفاديو هودع نم

 انوق نوكت نأ لضفاللاو بجاولا نأ دب . ةرورضلاب قالا ىف ةماعلا

 امبقوسي وامس كري نيتباد ةباثمب |ىلعجيف ؛ لقعلا ناطلسل نيتعيطم ةوبشلاو بضغلا

 قهطوسب امهفاخأ « نيلولذ نيتداقنم انوكست ملْنِإف ٠١4 «ديري 5 امهفرصيو

 ماكحإب ابطبر اهفلع تتأ اذإ ةوبشلاف « ةجاحلا دنع امهيرضي وهو . لاحلا

 تكلهأو ابسفن تكلهأ تتلفأ اذإ اهنإف اتالفإ عيطتستال ثيحب فلعملا ىلإ

 هعم نيذللا نيودعلا نيذه نأ ملعي نأ ءرلل ىغبنيف . اهكار ىأ ءاهلع نم

 هنانثفيال كرذح لع امئاد٠ نوكي نأو « ءادع امبنم بعصأ الو ىوقأ ةمث سيل

 فرتقي دقف ؛ '' لقعلا عم نأشلا وه ام هل ناقيدص امهنأ اربظيو اموي

 نأ هذه ةلاحلاو ىغبنيف . لدعي هلأ معزيو ًاسفن لظيو انسح هنظي ائيس المع
 لكو : نيودعلا نيذه ركم نمأي ىح «لقعلا ىلع هضرع نود رمأ ىلع مدقيال

 وه يذلا لفعلا كلذ ىلع لاوحالا ضرعو ارين القع ىلاعت هللا هههو نم

 بقارو ابلمأتو فلسسلا رابخأ أرقو لقعلا كلذ ىلإ ملعلا مضناو داعف قيدصلا

 ١ ةبهاع شايف  ىغ اهحرش ادكع (1)



 ةقاعو لامعالا نم سيبقلاو نسحلا فرعي نأ هنكمأ . اضيأ هنامز عاضوأ
 ىركذ ريخ امو مهجعي اذامو سانلا لوقي امو ؛ ارش مأ اريخ اهنم لك

 ةجبحم ىلع ريسلل سأنلا نوعدي ءالقعلا نم ريثك كأنهو . سانلا اهفلخي

 نم رثكأ امو .هيلإ نوعدي ىذلا قيرطلا ىف نوريسبال مهكلو باوسلا
 ىف مبسفتأ نوريو رو اذك اوكا سانلل نيلئاق نورمأي نم ءالقعلا نم تيأر

 لوانت مدع ىغبني نولوةي ءابطالا نم ريثك لثك ءاله لثمو ؛ كلذ نع نع

 نأ !؟ ؛ هلوانت نم نورثكي مهسفنأ مو اذك ةلع'تدح هنإف اذك

 ةحيبقلا لامعألا _.رع نوبي ؛ قالخألا ءابطأ مهنومسي « ةفسالف كلانه

 ءالبجلا ةعامج امأ“. اهسفن ماثآلا كلت نوفرتقي ناكملا ولخي امنيحو ؛ةركنملا

 «نويلعيال ممثل نوروذعم مهنإف ابجتاتو لامعألا هذه روغ نوفرعيال نيذلا
 بحاص مزاحلا لقاعلاو . نيروذعم مهئاطخأ ىف اوسيل نيفراعلا ءاملعلا نكلو
 هفك نمو ؛ادحاو سأنلا مم يلا هيأربو ٠١ ه هبلقب نوكب نم وه مرعلا

 بجو « هأوق نم ةماث ةدعاسم ءرملا دحي مل اذإ و. لال بلط نع ةوهشلا

 دماج ذإ هنأل ؛ هبويع ىلع هولديل مهلضفأو سانلا ممصنأ نم أرفن راتخي نأ هيلع
 اذإ نيحصانلا كئثاوأ ريشتسي « هبلقو هسفن نم نينكمتملا ءايوقألاو موصخلا
 هللا تاواص ؤطصملا لاق م5 « باوصلا هجو هل اونس ىح ؛ ميعفد نع زجع

 هنامز لهأ دحوأ ؛ ميكحلا سونيلاج نإف كلذكو.«نمؤملا ٌةآرم نمؤملا :هيله
 هدسجلا صئاصخو محللاو مدل عئابطب ةعساولا هتفرعمل « ةمكحلاو بطلا ىف

 دج لئاسر كلذ ىف هل , قالخألا ةجلاعم ىف ىأرلا ىف دادس ىلإ ةفاضإلاب
 عجب ره ريخ وهو ةريبك ةدئاف ء ءارقلا ديفت' امم ء هسفن ناسنإلا فيرعت ىف ةديفم
 ءالقعلا نم هسفن بويع ةفرعم عيطتسي ال نأ. ىغبلي » : لوقي « رمآللا اذه ف
 حضوأو احصن رثك أو القع ربكأ نونوكي هئاقدصأ نم رفن ىلإ أجلي نأ
 , ةابامع نود «هبام لبع هوفقوي ىح هقالخأو هتاداع صخ مهي لكيف الضف



 بمس | و سس

 نآأل . لوقأ ام ىلإ ةجاح مريغ نم رثكأ كولملاو ؛حيبقو نسح 1م
 مراطخأو ' مهفلاخ ىلع ةأرج دال سيلو ةراتبلا فوسلاك مهرمأ وأ

 . اهفالث بعصي

 ميكولم رباك أ ن أ ' عفقملا نبا هلقن ان : ,«سرفلا كوام رابخأ ىف تأرق دقو

 «مونلا تقوىتحاليلو ارابن «نامزلا ءالقع لقعأ اوسلاجي نأ اوداتعا دق اوناك

 . نراك أاسعا عقيام لك ىلإ مهنودشري «"''مامزلا باحصأك محلءاله ناكو

 !ذإف ؛ كولملا ىأ ةانطلا كئلوأ تاداعو لاوحأو سماوأ نم « ًاحيبق وأ

 ةوطسو ٠١٠ ةبيه ىدب نأ دارأو «ةحببق نوكت ةوهث مدحأ ىف تلوحتام

 , كلذ نساحم هل اونيبو هوضرتعا « تاتويبلا لاصئتساو سانلا كاله اميف

 هورذنأو هوهنو . مرابخأو نيضاملا كولملا ريس هيلع اوصقو « هحتابقو دصقلا

 ةولعسلا كلة نكستو ؛ هلقعو هيأرب رمآلا طبتتسي ىّبح عرشلا قيرط نع

 نم ناكمتت ةوطسلا هياع ودبتو بضفلا هيلع ىلوتسي نيح هناآل « بضغلا كلذو

 5-0 391 كات لاعب بيلم ىلإ يح جاحيف ةريكل ةعاسلا كلت ىف هلقع

 . ءالبلا كلذ أدم

 لاقي « سفن مبنم لكل ؛كولملا ريغ نم وأ كولملا نم اوناكءاوس«سانلاو

 و . فيعض ليئض وهو ندبلا هل لاقي مسجو « ةيوق ةميظع ىهو حورلا اهل
 هيرثعي ضرم لك ةاوادم ىلإ اوعراسيل ندبلل نيجلاعم ءابطأ نوراتخ مهنأ

 نأ حورلاب ىلوألاف ؛ ىفاعم اهيلس دوعيل ةيذغالاو ريقاقعلا هل اورضحتسيو
 لعفيال ىذلا لقاعلاف . ًاضيأ ةفآلا كلتجالعل كلذكن يجلاعمو ءابطأ اهل او راتخم
 كتلوآل نأ اكو .مهملا,لغتشاو ملا كرتدق نوكي هنآل ؛رايتخالا ءىسي كلذ

 ةلك مامزلا نأ ضايف س ينغ نم ؟ ةيشاحلا ىف ءاسو « تامامز » ةمدختسملا ةاكلا (1)
 . فرسملاو رطانلا يمي ةيرم



 دس[.

 ىه ةيودأ ءالوهل كلذكف اهريغو د لا نم اهب نوتأي ريقاقعو هيودأ ءابطألا

 . بتكلا ىف اوعلاطو اوأر ام « ةدرلا براجتتلاو لقعلا

 نمةنماثلا فناكى اماسلادمحأ نب رصن نأ نييناماسلارامخأ ىف تأرق كلذكو

 « اديصتم هيبأ لتقم ةأدغ « شرعلا لع لفط وهو هوساجأف ءهدلاو ةافو دنع هرمع

 كولملا نساحم عيمج هيف ىلجتت امزاحىأرلا ديدس ريظنلا عطقنم لبششلا كلذ اشف

 رماوأللا ردصي ناكف ؛ ةرطخ ةطرفم ةّدِحو ةرطيسو ''ةنوعر هيف تناكهنكلو

 .عجاري تقولا سفن ىف ناك هنكلو ؛ هنم سانلا رفق « بضغو ظيغ نع ةديدشلا

 مظعأ « ىمعلبلاب اموي ىلتخاف . هديمح ريغ قالخألا كلت نأ فرعيف « هلفع

 رداون ١٠١/نم اناكو « لئاسرلا ناويد بحاص ىعصملا '”بيطلاىبأو « هئادزو

 ردصيام لكذأ ملعأ ىننإو :الثاق «هلاوحأ امهل حرشو ؛ الضفو الع امهرصع
 نأ دعب «ىنرواسيل ىتنإو ؛ ىضغ امج حبكع يطتسأال ىنكلو ؛ ميظع أطخ ىنع

 توحف «؛ءايربألا لتقب ترمأ دقو ةدئافلا ام نكلو «مدنلا «قروس أدمن

 رييدتلا نوكي فيكف . توببلا تمدهو ةوسفلا ةياغ تامعنساو تالمعلا

 نري ءامدتلا لقعأ هيددإ انالوم يقي نأ باوصلا نم لحل الافف . رمأللا اذهل

 اودهاش ام اذإ ؛ ملل نذأيو ءالحو ةفأرو ةمحر لماكلا لقعلا ىلإ نومضي

 ىح للا فئاطل اولمعتسيو ةعافشلاب ةيشخ نود اوحاي نأ « ابضاغ كلملا

 نيمأحي , كولملاب قيل رمأ ىلع مدقأ اذإ « هل اوني نأو ؛ هضغ ةروس أدت

 دمحأ نب رصن حاتراف . اءاد هلثم لمعلا ىلإ قوش ىف نوكي ىتح رمآلا اذه

 امترششأ ام ىلإ فيضأس : لاق مث «ميمالكدتماو مهلاقم نسحتساو مهتراشإل

 ردصي رمأ ىأ !وذفنيال نأ « ةظاذم اني مسقأ نأ وهو هدكؤي رخآ المع هب

 ايف بضغلا ةروس تأده دق نوكت « مايأ ةثالث دعب الإ بضغلا ةلاح ىف ىنم

 8 ؟ ضايق كل ُُش 8 هيوعرلاو رمغلا ىلإ ليلاو معباملا مودم يمك تراعز سلا 5 020

 ه١ ةيشاح . سايق 2-5 ىف اهددمو بريلعلا جلا ماقمم 5 قفز



 هنازإ اس

 ؛ ةيور نع رومآلا ىف رظنأ مث ؛ رماوألا كلت ىف اهلالخ ىعم ءاعفشلا ملكتو

 نإو . ىصع ةئم نم لقأ بئذملا برض قح نع بضغلا كلذ أشنم ناك نإف

 نإ هبافعب ترمأ دق تنكنم نأش مفدأو «باقعلا هنع طفسأ « ق- ريغ نع ناك

 اهب رمأي اك ى رت عرششلا ىضتم» ىلع ةبوفعلا تناك نإو « كلذب اريدج ناك

 نيع اذهو ءىث لك ىبني كلذب « لجأ : ببطلا وبأو ىمعلبلا لاقف . ةاضفلا

 ددع ىأ امدقتساو ىدالب ىف ساللا لّمعأ نع اثعاو اهذا : لاق مث . حالصلا

 ؛ نيرورسم نايظملا ناذه عج رف . ىغبدي امب رمآ ىح هاكردلا ىلإ مهنم هنا دحت

 | ١مدالبلا لوط ىف ءالقعلا نع اشو ؛ '''"امظعءالب امهسفنل ناعقوتي اناك امهم

 باسسألاو ةقيرعلاتوببلا لهأن م الجر نيعبس نم رثك أ مهنم اعمجىّتح اهضرعو

 نب رصن اوربخأو , كلملا ةدعاق كاذ ذإ تناك ىلا ىراخ ىلإ مهماوءاخ  ةفيرشلا

 مهحجرأ رايتخال م أ ونحتم مل ةنس ءالقعلا ءال وه لظب نأرمأف ؛كاذيدمحأ

 حجرأ اوناك خويشلان م ثالث « ةيابلا ىف ؛ اوراتخا و هرمأ ذيفنتب اوماغف . القع

 دمحأ نب رصن ىلإ مهب ءىج مث «ةيرجت مهعسوأو الضف مرثكأو القع عيب

 هطخع بتكو ؛ هرسب مل جا ًاذاذفأ ممدجو امدنعو ؛اعوبسأ مريت لق ثيح

 ىف هيلإ ثدحتلاوباب لكىف ةعاعستلاب مهل نذأو هناسل ىلع اهارجأو ةظاغم اناوأ

 "سيق نب فنحأ رصأ حبصأ ىح ماع كاذ ىلع ىصقنا نأ امو .ةاباحم ريغ

 امام هنع تلازو ؛لاثمألا برضم هب راص ام محلا يريم غلبو رخآ

 . ةئسلا لاصخلا

 . ريمألا بصق نم 003(

 , شايف ب يغ ,. ةكملاو مماب برعلا دنع فرع ىذلا ىمرمتلا سيف نب فئحألا (9)

 ١. ةشاح



 مسول#

 بففوس ءالقعلا نأ لعن نحنو ,كلذك لصفلا اذه ةباتك نم انغرف دقل

 قحتساال بوتكم ءىش دج وبال ذإ « هيف انبانطإ مغر هنع نيضار هنوعلالي

 ىنأي نم هعلاطي ًاعجرم هتاعوضوم نوكت فوسو «ةدحأو ةرم ولو ةءارقلا

 ىف دجوي هنأ خيراتلا اذه بتكأ انأو مويلا ىدل دكأت دقو « رصعلا اذه دعب

 اذ خيرات ةباتكب اوماق مهنأ ولء ءاظع لاجر هللا ابمادأ ةيلعلا ةرضالا هذه

 ريسأ « لجار مهنود ىنأو ناسرفلا مهنأ سانلل اوتيئأو ضرغلا اوباصالل كلم

 اوماكتي نأو ملعتأو اوبتكب نأ امازا ناكف . سرقنلا هرجعي جرعأ مهاكر ىف

 اورمشف « ةميظعلا ماهملا ىف ركفلا اولمعي ىح ةلودلا مهتلغش دق نكلو . عمسأو

 ديساحو نعاطو ودع هب ميرفي للخ لصح اليك بجي امب اوموقيل دجلا دعاس نع

 عمجو خيراتلا ةباتكل ةصرفلا مهل أيبتت «كلذ لك عم ؛ فيكف « همارم لانيو

 لمعلا اذهب تمقف . اغرفت ال نوعبطتسي فيكو رابخآألاو لاوحأللا هذه لاثمأ

 ءهوسسراجال نأ نكمملا نم ناكل هب اوموقي ىَح تنيرت ولذإ مهنع ةبأيث

 امويعو سانلا ٠١ بواق نع رابخألا هذه دعتبت نأ رئاجلا نم حبصألو

 ةءادلا كلمال هنأ ذإ ؛ عاطتسا 1 لمعلا اذهب مايقلا دحأ دارأ نألو ؛ نمزلا لوطل

 دقو اذه « ةريبشلا ةرسآلا هذه ىلا ةميظعلا راثآلا تسردن الو ؛ابكرأ ىلا

 اوصقنأو مهمادخ نيضاملا كوللل ىلبق امنود ىلا ةريثكلا خيراوتلا ىلع تعلطا

 زعأو مهيضام هللامحرةرسآلا هذه كوام ةريسو .كلذب نادزأل اهف اودازو اهنم

 ىنانغأ دقو « ةرينخلا سمشلا< ءىضت هللا دمحم اهيلاعم نإف كلذك تسيل مهقاب

 دعب هقوسأسام وأ نآلل هتقسام لكف هيوقلاو سيلتلا نع كلذب هركذ لج هللا

 ٠ حضأو ناهرب وه

 ايجار خيراتلا ني ودت ىلإ ؛ ةبطخلا هذه ريرحت نم غارفلا دعب ترداب دقو

 , )١( ةيشاج . مرابملا ءذه شايف نع يسف اذكمو ()



 ماس

 لبق تررح دقو هيف ةعبتملا ةدعافلا ىلع رمآلاب ضوبملل قيفوتلا ىلاعت هللا نم

 بابلا ىف تركذف ,هناهرب هللا رانأ ميظعلا كلملا اذه نع امهيف تثدحت نيباب اذه

 نم دومح ناطلسلا بابإ دمي رومألا ماسج م هيدب ىلع ىرجأم لوألا

 ةداعسلا بابسأ نم هل 2 ىناثلا بابلا ىفو . هيلإ اهبالو دانسإو ىرلا

 ترقتسا امو ةأره غب نأ ىلإ هيخأ ةرامإ مانأو , هدلاو ةافو دعب ةعفرلاو

 نوثشثلا ةفاكىف حاجن نم هبلطي ناكام زرحأف « ةدحاو لاح نم رومألا هيلع

 ةدع ؛ هيبأ مايأ ىف بئاجيو رداون نم هل عقوام كلذكو . ءارقلا هعلاطيس اسم

 تكنو دوم ناطلسلا مايأ ىف خيراتلا اذه نم !مماكم ىف ًاعيمج اهتدروأ عئاقو

 نيمح دشرلا نس هغولب دنع اهعيمج تمعقو هتلوفط نع معلاب ةريدج ىرخأ

 نأ لبق روباسن ىف ىدوجو نابإ هضعل لع تفقو ام دهعلل ايلو هوبأ هراتخأ

 . هللا اهتيث ةلودلا هذه ةمدخم دعسسأ

 قوثوم صخش نع رداونلاو رابخألا هذه ممسأ نأ ًامئاد ىينمأ تناك دقو
 خيراتلا اذه نيودت ىلإ دمعأ انأو نآلاو . كلذ ىل قفتي ملو « نيعلا ىأر اهآر هب

 لمعلا اذهب لغتشم انأو ةدسع نينس تضم دق ذإ ابق رعم ىلع ىعرح دتشي

 ةكرابملا كلما اذه مايأ ىلإ لصأ نيح تاكنلا كلت ةفرعم ىل مثال نأ ىثخأو

 . ابكرت نم نيغ ةمث نوكيف

 قف ىدقفت نأ 00 هم)ةثاعبرأو نيسمخ ةنس لأ اوأ ىفىل قفثا ام ريخنم

 «في رشنب رخاف رافغلادبع ديعس وأ ةجاوخلا رايز بعاتملا ٠١ ١ مشجتو ىلزع

 هررحو ؛ هبلط ىف دجأ تنك امب ىلع لضفتف ؛ هرع هللا مادأ نينمؤملا ريمأ ديمح

 دهاش ىلإ جاتحي الف لقعلا ةحاجرو قدصلاب نيفورعملا تاقثلا نم وهو هطخم

 ةعبارلا ىف ناك ذنم « كلملا اذه ةمدخ ىف ديسلا اذه لخد دقو ؛ هلجسي امف

 لمتحاو اهرمو ايندلا ول> قاذف هتمدخ ىف ًانمز ىضق ثيح © هرمع نم ةرشع

 دومخ .لثم كلم عم ةريبكلا رطاخملل ضرعتو ةريثكلا بئاصملا كلذ ليبس ىف
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 زع نم هيلع ناك ام ىلع هاقبأ كلملا ريرس انالوم قئرا نيحو هنع هللا ىضر

 , ةماث ةفئو

 نيح(١١.) نب رشعو ىدح] ةئس رخاوأ ىف ةجاوخلا اذ. تاصتا دقواذه
 ةميظع ةجردىلع هتدج وف خباب ىلإ هنع هللا ىضرديبشلا ناطاسلا تابارتلصو

 عم ههوب لج ىندقيو لئاسرلا ناوبد ىف ىذانسأ عم ساحب ناكو ٠ لضفلا نم
 لب « باطلا ىف ةمرهلا بئاج هل ىعرأ نأ بجوف ةصاخلا هتولخ ىف ناطلسلا

 بيبل لكو « تركذ ام رثك أ لمتحال خيرانلا نأ ىلع . ”ىلع ًاضرف ناك كلذ نإ

 نم « نينم ملا نيمأ ديمح » بقل تن ءرأ كردي نأ هنكم ةرطفلا | نم ءىثب عملي

 دقو .أذه نم مظعأ ب اطش ىأو ةليلجلا ةفالخلا ةدس نع ردصت ىلا باقلآلا

 ةريطخ ةمهم ق هدفوأ ذإ ءدودوم ناطاسلا دهع ىف ميظعلا فيرشتلا اذه هل مت
 كرعو اهرارسأ فرعو ايندلا رمش لجر هنإف « مايق ريخ اهب ماقف , دادغب ىلإ
 هلع عقو كلذكو . دودوم ناطاسلا ىلع مالكلا ءانثأ كلذ حضوأسو . امبراجت

 ناطاسلا دهع ىف ناسارخ ىلإ ةرافس ىف نيدمتعملا عيمج نيب نم رايتخالا
 مهل رباكألا نم ةرمز عم قيثاومو دوبع نم ةعيظع مابمب قاعتت ديشرلا دبع

 كلت مرمشأسو لئاسرلا ناويد ريدأ كاذنآ تنكو « ناسارخ ةيالو نآلا
 . ةرمو ةواح ؛ ةفلخ لاودحأ ديسلا اذ ترم دقو . ابعضوم ىف لاوحألا

 نرتقملا نوميملا ديعلا اذه ىف تسيب ةنيدم ىف ةسائرلا بصنم هيلإ دنسأ نأ ىلإ
 هءاول رصو هءاقب هللا لاطأ دوعسم نب داز حرف عاجش ىبأ ديعسلا ناطلسلا مكحب

 هاد ف عقب رف مويا مأ . ةريدج ار فاو ٠ ةديب ةم كام هس

 ١١١قرطتأ تح « هلاوحأ ىلإ الامجإ نآلا ترشأ دقو . ًامركم ًازيزع ةنزغب

 تارا ا اي ىلاعت هللا ءاشنإ ابعضإ و مىف ةحضاو ةروصب ليصافتلا ىلإ
 سواج ةصق ركذأ فوسو ءاهبلع ءىراقلا عاطيا دوعسم ناطاسلا نع ةزيجولا

 . ةيرابملا همايأ خيرا نع ثيدحلا قوسأو كلملا ةكيرأ ىلع ناطلسلا اذه



 هس | 1 ه دبس

 دو عدس ةاودلا باش ريما دهعلا ةيالو ىدم ّق ةماقملا

 (”هلاوحأ نم ىرتج امو

 وزئالهريسم دنع«( ١ ,)ةنايعبرأو ىدحإ نس روب“ ىف دوت نالعاسلا رمأ

 دمشو دوعسمنب ريمأألا هينبأ . تسسيالب نم رواد ضرأ قيراد نعروغلا دالبىلإ

 ثيح ؛ رواد عضوم ىف لوذألاب نيممجأ هللا مهمحر فسروي ريمآلا هاخأ كلذكو

 . ةليقثلا لاحالا مبعمو نوثكمي

 ىف فسوي ريمآلا ناكو « امهرمع نم ةرشع ةعيارلا ىف كاذ ذإ هادلو ناكو

 هذه رواد ضرأ نأب هداقتعا رمآألا كلذ رادصإ ىلإ هاعد دقو ؛ ةرشع ةعباسلا

 لداملا نيكّيكس ريمآلا هدلاو هيلإ اهدنسأ ةءالو لوأ ىه ذإ ءنكرابم ةنوميم

 ميمولرام ءادأو مهتمدخ ىلع مايقلاب ””ىدس دوم ناطلسلا رمأو ؛ هنع هلأ ىطر

 ًاريمأ ناكو رواد 'ضرأ نيكشباب راد ىف اولزن تيح بتاورو فئالذو نم
 «ىوفتو عرو تاذ ةدج ىل تناكو ؛ دوم ناطلسلا لبق نم ىحاونلا كلت ىلع

 رابخأو ريبعتلاو ريسافتلاب الع طيحتو نآرغلا ظفحتو ةباتكلاو ةءارلا عطتست

 ةيرشأألا قئارو ةمعطالا يذل زيبجي ىف اهرابم بناجرملإ سو هيلع هللا لص ىبلا

 اولزن ثيح ءارمآلا كلئلوأ ةمدخ ىف ىدج عم تامعف « كلذ ىف ةيآ تناكو

 لك آملا مث نم نوبلطيام عنص ىف قئأتت «زوجعلا كلت قدج تناكو « كلانه

 مييلع صقتف اكاد ام نودمت# ءارمألا ناكو ؛« نوكي ام نسحأب ىتأتف ىواحلاو

 ١ ١؟تنكو ءاهل ءارمألا ةفلأ نم كلذ دارف « ةياسملا تاءاكحلاو رامخأللاو ريسلا

 عيطتسيامىد قأو نآرقلا لعنأو ةسردا ىلإ بهذأ ؛ دشرلا نس تغلب دق كاذذإ
 هكا (5) 0 0 . 8

 يعم ىلأب «ىملاس» وعدم ىذاتسأ ناكو 6 دوعأو تايدخلا نم هءادأ ةييصلا

 . راقنلا دبع ةحارجلا اور نم اياك ةماعلا هده (1)

 , راق“ هنع © تتاكسلا » دج ىأ (؟9)

 ,هانركذ 'م الإ اهنم ميفيال ةلج يناكلا يكذ (؟)
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 رعشلا نم ًاديِش رافغلا دبع ظفح نأ ىغبني : دوعسم ريمآألا لاقو . ًانايحأ مهلإ

 تددزاف « كن افق نم ًانايبأو ىنتملا رعش نم دياصق ةدع اذه ىذاتسأ ىيلعف

 دبعلا كلذ ىف مهسلجم بيترت ناكو .مالكلا ف ةأرج مهيلع راعشاألا كلت ةءارشب

 فارشإلا هل ناك دو ناطلسلا مدخ ةصاخ نم ناكو ؛ ناحر دالوأ ىأي نأ

 ريمآلا نورضح مث سلجملا ردص ىف هنوسلجيف دوعسم ريمآلاب « ءارمألا ىلع

 ريمآلاب نونأيو ردصلا ج راخ ىف هتبكر نوكنت نأ ىلع هنيمي ىلإ هنوسلبو دم

 نودهاشي مهتساجنوذخأي امدنعو «راسبلا ىلإ ردصلا جراخ هنوساجبو فسوي

 مبعمو « دوعسم ريمألا ةمدخ ىف فسويو دم ناريمألاو ناجل وصلا باعلأ

 حرابي ناك« بدؤملا عجر نيح رصعلا ةالص دنعو سلجملاا صاخلا بجاحلا

 . ةعاسب ممدعب دوعسم ريمآلا جرخ مث نابهذيو الوأ سلجم ناصخشلان اذه

 طظحال نإ مهيف خرصيو مث روذيف ةيبرنلاب اعيمج هدبعتي مداخلا ناحر ناكو

 داتعا دقو .عوبسألا فنيتم هزئتلا فيرلا ىلإ نوبكري اوناكو «قيليال ام مييلع

 تالوكألا عاونأ بوكرلاب ُم اءك“ قدجو ىدج هلرضحت نأ دوعسم ريمألا

 لامع نم دحأ لع نود ةيفخلك آملا نم ذيذللا ةئيبت امهنم بلطي ناك ام | ريثكو

 ريماللا هباطي اب قدجو ىدج غلبي ريغصلا مالغلا نيكستارق ناك دقو « خسطملا
 ىلإ غلب مث ريمألل امالغ هرمأ أدبم ىف ناك اذه نيكتارق نإ لاقيو ؛ دوعسم

 لكأملاب مهنوئجافي اوناكو ؛دوعسم ريم الل ابجاحراص م ةاره ىف ةباقنلا بصنم

 ابم] ىعدي ناك ىلا ىه ةريبكلا بدآملا تناكو « بدآملا نوميقيف « ءارحصلاف

 مهنارقأ نم نورخآ نابسثو ناجزوج ريمأ نوغيرف ريمآلا نب نسح ريمآلا
 . ماءعطلا نم غأ رفلا دعب ًاثيش محامي ناكو

 الحمو دومم .نراطلسلا ناءلغ نم رواد ةيحان ىاح نيكتياب ناك كلذكو

 ؛هيبأ دعب دوعسم ناطاسلا سلج الف ؛ ةحلاص ةيقت دج ةجوز هل تناكو هتياعرل

 ؛ ةقباسلا اهتامدخل ءارج ةأرملا هذه وحن اغلان 0١ افطع يدبأ كلملا ةكبرأ ىلع
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 سلجم ىدوجو ءانثأ اهنممس دقو « ةدلاولا ةديسلل همارتحا اهمرتحي ناكدنف
 اذه ةريس نع رابخأللاو تاداكحلا صقت ؛« تارم ةدع ؛ ةنزغب دوعسم ريمألا

 نع !ريثك اهأسبف كلذ عامس ريم الل ذلي ناكو « مايآلا كلت ىف هلاوحأو ريمآلا
 ناطاسلا ىلوتسانيح اذه نيكسشباب ءاج دقو . لك آملاو ىرقلاو ىحاونلا كلت
 سوواطلا رويط نم نيئالثو ةثام ”"".فلخ طقسأو ناتسيس ىلع دوم
 توببلافتأشنف « نجاودلاك ىبرت تناك رويطلاك لت نإلاقيو ؛ ىنأو ركذ نيب

 فغشف « كلانه ةرشتنالا بابقلا ل خاد حرفيو ضدي اهرثك أناكو ؛ رواد ةيحانب

 ابضعب ضاب دقو , لزانملاحوطس ىلإ اهتيقرابهذي ناكو ابح اهب دوعسم ريمأآلا
 اموب دوعسم ريمألا ىدانو ' انرادب تناك ةبق نم ةنالث وأ نيناكم ىف خرفأو

 مانملاف ىسفت تيأر : هنم تبرتقا امدنع اهل لاقو اهاعدو ؛ حطسلا ىلع نم ىندج
 تيأرو « انيدل ىذلا روسلا هبشي !روس تدهاش ثيح روغلا دالبب تاكو
 تحن ابعضأو ابكسمأ تنكف ةكيدلاو سوواطلا رويط نم اريبك اددع كللانه
 هذه ريبعت نوكي اذاف ءىث لك نيفرعت تنك امو « ريطت نأ ةلواحم مواقتف ىبأبُ
 ؛ئديو « روثلا ءارمأ ىلع ريمآلا طلستب فوس ٠ زوجعلا تباجأف . ايؤرلا
 عيطتسأ فيكف كلملا ىف ىبأ ناكم دعب غلبأ مل ىتنإ ٠ : لافف « ةعاطلاب نويروغلا
 ىلاعت هللا ءاش نإ اعاطتسم كلذ حبصيس » : زوجعلا تباجأف .« مهلع ضبقلا
 هذه تناكو ةلوفطلا مايأ ناك ىذلا« ناطلسلا كدلاو نأ ركذأ ىنإف ربكست نيح
 نوكنت فوسو ؛«ىلوتسي لازب امو نادلبلا رثك أ ىلع نآلا ىلوتسا ؛ هل ةيالولا
 . هللا ءاش نإ : ريمآألا لاقو . « كيبأك اضيأ تنأ

 دالب ىف هلو روغلا دالب هتعاطف تلخدو كلذ دعب ايؤرلا هذهتققحت دقو

 . ةماقملا هذه ىف اهركذ قأبس ةليلجر ان 1 روغلا

 (رافنلادبع) تقحتلا نيح )٠١١( ةنامعب دأو نيرشعو ىدحإ ةنسروهش ىفو
 ويس سم

 )١( دالبلا كلت ىف نيراغسلا ءارمألا رخآ دحأ ئافلخ , '
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 هشيتأف ىثأو ركذ نيب سيواوطلا كلت نم اددع م بط كلملا اذه ةمدخل

 9 نمو « خب رفاثو ضي تذخأ 3 ناتسلا ابعادنإب مأف أبلم جا وزأ دس

 . ةأره ف تاسانت

 نءاوأر نأ دعب «هراكو عيطم نيب ةرضحلا ىلإ روغلا ءارمأ ىلأ دقو اذه

 ام دهع ىف ثدح نأ قفتي لو . مبسافنأ عطقو مهفاخأ ام ةميظعلا هتوطس راثآ

 دوعس لثم اكلم اوعاطأ وأ ١١4 |وفاخ نييروغلا نأ باتك ىف أرقأ مل كلذكو

 . لبق نم

 تسل ةئيدم نم دوم ناطلسلا ففحز )٠١14( ةثامعبرأو سم ةنس قو

 ناك ثيح .روادو تسب ىضارأب لصنت روغلا دالب م ةيحان ىهو نيباوخ ىلإ

 ؛ ةديدعلا نوصحلاو ةبوقلالقاعملا مط تناك ذإ انبخ رثك أو ةوق مظعأ رافك 1

 ةأرجلا غلاب فحرلا لالخ ىدبأىذلادوعس ريماألا عقاوملا كلت ىلإ هس بص دقو

 . دايجلا روماظقوف نه ناسرفلا علتقي ناكف هيبأ نم دبشم ىلع ةعاجشلا || مظعو

 جرب قوف مهتداق دحأ دهوش « نوصالاو لقاعملاب ءادعألا نم عج ذالاملو

 هقلح ف هباسصأ أمهم مو ددسف مرو 5 أب نيملسملاب ءىزومسي نصمم

 ؛ نصحلا اوءلسو هباحصأ ب ولق ترسكناف هتعاسا تامو نصملا نع طقسف

 نم دوم ناطاسلا غرف نأ دعبو . ةردانلا ريمألا هبرض لضفب كلذ لكو

 هفطعب هلثو ماعطلا هعم لوانتف اهيف لبثلا كلذ لزْأ « ةميخلا ىلإ دامو برملا

 هصنخب نآل ناطاسلا اعد ام هأ نم اهطاشمأو رثآم لا هذه تناكدقو« غلاما هئانحو

 ءانعأب ض وهلا عيطتسإ ادحأ فري الو ىريال ناك ذإ؛ ايم !| ةيالوب

 اذه ةحص مايألا تتبثأو « ريمألا اذه ريغ هدعب نم ميظعلا عساولا كلملا كلذ

 هنع هللاىضر ىضاملا ناطلسلا ةافو ىلع ةنس نورشعو ةعحس تضقنا دقف «ىأرلا

 ظفاخل دوعسم ىوس اهريدت دحأ عطتسي مل « ةزيطخ ثداوح اهءانثأ تنقو

 لبثم اهل قبسي مل ةروص ىلع لدعلا رقأو ةثوروملا.بادآلاو موسرلا ةفاك لع
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 رهقو اهتايلوأ رصنب ةمركلا ةرسأألا هذه مايأمدتاف . مالسالاو رفكلا دالب ىف

 مظعألا ناطاسلا كلذ لجن داز خرف ناطاسلا ميظعلا اهكيلم شعيلو اهئادعأ

 : هلآو كم بايشلا ةديبو كلملا ماودب أاعتمتم

 لحريل ةاره ىلإ ناطاسلا بهذ )٠١٠٠١( ةئاعبرأو رشع ىدحا ةنمس فو

 نم نواخ ةرشعل «تبسلاء وب ةأره نم راسف روغلا دالب ىلإ ةنسلا كلت ىف اهنم

 ةليفلا نم ةس# موعمو «ةلاجرلا نم ربك ددعو ناسرفلا هنيحص ولولا ى دا

 "”نابرب ةشلاثلاو ''”راشخ ةيناثلاو '' ناشاب ىلوآلا ةلحرملا تناكو ةعب رسلا

 را ىلإ هجوت مث نمو ركسملا عيمج تاصو ١١ه ىح نيموي ايف ثكف

 (نوديب ريزو غاب ) ىعدب عضوم ىلإ اهم مث ”” ترث - ىلإ نيموي دعب اهملحتراو

 ىلإ اوأجل ّح هر روغلا فرع نأ اف . روغلا دودح نم عضوم لوأ وهو

 نكسم دق هنع هللا ىضر ناطاسلان أكو لاتقل اويهأتو ةعينملامهلقأعمو مه مهب وصح

 مهبل] هريسم لبق ؛ روغلا ىدقمزربأ نم ناكو فاخ نب نسحلا ابأ ليمتسي نأ نم

 اذه ىلإ انتيارب ةروصنملا شورجلا لصت نيد زرجم دنج رضحي هعم اطاوثو

 ثالث همأوق شيج |ولاق 5 هتيعم فو موب لا اذه ىف نسحلا وبأ رض عضوملا

 ةمدخلا ىدأو ناطل.سلا ىلإ مدقتو « داتعلاو ىوقلاب نيزوجلا لاجرلا نم فالآ

 روغلا لهأ هعنصي صتخأ امو تامالو عورد نم ايادهلاو ريثكلاراثنلا اومدقو

 ) )1١سايق  ىنع . ةاره ةيسأب ىف ةيرق |

 ةارهو هنزغ الإ ' ةزيرام مفر

 هيرثقىهو سوآاب لوقب م «نايزن8 لوقت بب ةيشاح نكسلو . ناب ريب حسذلا شعب ىف ()

 ٠ ةأره ةيحال ىف

 . 4 ةيشاح صايف ْى ع. تثورعم ريغ ممأ (4)

 انه قار خستلا بسح ةفاتعت عصب ل 07 ةماكسلا هده تأ ضايف ب ىتغ طحال (4)

ناطاسلارق 4 ةارعلاب يق عضو 5 امإ 4 شاجلا يف لوقت ىثلا ب ةيعسل قباطم
 ةوعسم دوشوم 

 « ىقارعلا ماعلا مما تاعوبطم ؛ ةيقرشلا ةفالملان ادلب رطنأ «تدحخل حتر هركذو . ه ةيشاح

 ١ 147 6449 76908 سا( داوع سيكروكو سيس رف ريشإ ةقعرب



 دنس 18 م بنش

 هلاجرو نيريثك ناسرف ىف ناوريش هرثأ ىلع ءاجو غلاب فطعب ريمآلا هلمش دقو
 نم رخآ مدقم لجرلا اذه ناكو ىصحي ال راثنو ايادهلا ناطلسلا ىلإ لمحي

 ريثكلا دمج ريماألا لذب دقو :ناطلسلا نبا مهلا سأ نم ناجزوجو روغلا دودح
 نآإل كلذ هعابتأ نم نوكيو مدقملا اذه هيلإ ريسيل هنكح مايأ تالواحما نم

 ىلإ ًاعيمجسانلا ناك دقف كلذ ىلإ هبجي مل نكلو ناجزوحي لصتت تناك هتبالو
 فاخ نب نسحلا ىبأ نيمدقملا نينهروضح ناطاسلان أش ىوقو . دوعسم بئاج
 اهعموةزرجم ةدب رج هبحصق تناكو ةمدقملابراسف ةعمجا موي ضمن م نموناوريشو
 فائصالا يش نم ادادعتسارثك آلا ةلاجرلا نم ناتئامو امالغنوتسوأ نوسمخ
 فاطو.مهحالسب نيلتاقملا ناعجش نم ةرمز مضي رّثرب ىعدب انيكم انصحاوخابو
 ءىث نصحلا اذه نكي لو ةيبرحلا فادهألا دقفتو نصحلا لوح الوأ ناطلسلا
 لاتقلاب رداب لب شوبجلالصت امير لبمتي ملف ءاسعقلا هتمهءازإ ةيهاألا نمإ 5
 نيعالم راثو . ةلاجرلاو نايلغلا عم ةيلاغلا هسفب مدغتو ليلعلا رفنلا اذه عم
 ركسعنأ اويسحو قشنت ضرألا اهو تداك ةلئاه ةجض اوجضو روغلا نصح

 نأ ناملغلا ناطاسلا رمأو . نصحلا لوح ةعمتجملا ةئفلا كالت الإ سيل ناطلسلا
 ءارو نم علطنلا ىلع ودعلا ؤرحي مل ثيحب رطاقتت تناكو ماهسلا ىرب اوردأب
 ةلتقم اولتقو قاهوأللا لابحن نصحلا ناردج نوقلستي ةاشملا قفطو ناردجلا
 اولوتساو ارييك اددعاورسأو اريثك اقلخاولتقوماثللا كئلوأ اومزهو ةميظغ
 ش . ءىش لك نم ةفلتخم مئانغو لاومأ ىلع

 سانلا تاوصأ تلاعنف « ىرخأ شوبج تلصو نصحلا مستسا نأ دعبو
 . لاجرلا نم لياقلا ددعلا اذهب نصحلا كلذ كدل بيحرتلاب

 نصحلا اذه أبن اهلهأ غلب نيحو ''نازر ةيحان ىلإ كلذ دعب ناطلسلا راسو

 , ١ ةيشاح . نارز خسلا شعب ىف (1)
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 ماطعأف ؛ قساوجلا ىف تراوت ةليلق مذارش الإ مهنم قيي لو دارفلا مهبلغأ رثآ
 نم اريثك هل اومدقو ةيرجلا اولبقو ؛ نيبرابلا عيمج بأ ىح نامآلا ناطلسلا
 , ”رسورج ىلإ ةفاسملا تناكو ؛ حالسلاو ةضفلاو بهذلا نم (ادبلا
 نآل ايلإ هجتب مو ريسلاىف دحب ملف خسأرف ةرشع ' تب شيمرد رده

 . ةيدوبعلاوةعاطلا نلعب ال وسر ناطلسلا ىلإ ثعب دق ناك اذه تب شيمردابك اح
 : ةاره ىلإ ناطلسلا دوعي نأ دعب ةمدخلا هسفنب رضحيس هنأ ددصعيو
 عضوم وهو ىو رطش امميم ريسلا نانع ناطلسلا ىول كلذإ جارخلا لبقتيو
 مايآلا فهذه ىو تناكو . ىوقأو عجتأ هلهأو روت ةيحان نم نيصح دج
 نم ناك ثيحب ةوقلاو ةسعنلا ١١07 نم ىهو روغلا دالبل ةدعاق ةيضاملا
 ناطاسلا راس الذ  عاقصألا كلت عيمج ىلع هناطلس دمي نأ عبطتسي اهياع طلي
 فل نسحلا ىبأ عابتأ نم نيلجر هتبحصبو ةلاسرب اهبفف هلبق نم دف وأ اهبلإ
 دعولا ىلع ةيوطنم ةيوق اهني تابفاشملا تناكو ةمجرتلاب اموميل ناوريشد
 . كلذب ةداعلا ثرج 5 :؛ديعولاو

 ةاباعم ىدل اوذخأ موقلا نكلو ؛ م رثأ ىف ناطاسلاو الوأ لسرلا بهذ

 ,ريبك أطخ لعناطاساا نإ نيلئاق مبهوجو ىف نوخرصيو نولولوي لسرلا
 مدقتيلف '”الأ ؛ امم رمو اهآرولا ةلك اهلا كلت ىلع اباهأو ةيحانلاهذه نأ نظي ذإ
 . ةراجلاو بارحلاو فويسلا انه نإ»

 لرتف ءامياضتملصو دق ناطاسلا ناكو « تاهفاشملا اوغلبأو لسرلا داعو
 ناطلسلا بكر مث ء دنجلا ىلع حالسسلا اوعزوو لبجلا حفسب ةليللا كلت ىف

 . نادليلا مسعم ىف دك واولا متفو ءارلا نوكسو ميلا مشب (0)
 . سضش بقل وأناونع شيمرد : كر تاقيلعت ىف ءاس (؟)
 , ١ ةيكاس شايف  ىنف .داب ىلع اهرثكأو دباسو ديان" نيب خسنلا ددرتت (؟)



 مسم ] 76 سم

 قاستلل هركسع بهأتو قاوبأألاو لوبطلا تاوصأ تلاعنف « رجفلا ةعبلط يف

 نيججدم رشتنملا دارجلاو لقلاك لبجلا سأر لع روغلا ربظو « لابجلا ىلاعأ ىلإ

 مهخارمص ىود العو قياضملاو لقاعملا اودسو لجارو سراف نيب ةحاسأللاب

 ظحلا نسل ناك لبجلا كلذ نكلو؛ علاقملاب ةراجحلا ن وفذقي اوقفطو  الماه

 ناطلسلا عزوف تابجلا عيمج نم هقلست نكمي ةمعانلا ةبرتآألاو لامرلا نم انوكُم

 دّدَأ برحلا ران تناك ثيح « ةمدقملا ىلإ هسفنب راسو « كلاسملا ىلع شيلا

 . ةرسيملا ىلع ناوريشو ؛ ةنميملا ىلع فاخخ نسسحلا ابأ عضوو اراعتسا

 أمس الو أح ءاللب اولبأو ناطلسلا 0 لع )0 ماثللا كنئلوأ لمحو

 ىف لبجلا ذفانم بلغأ كلذب اودسف . ناطلسلا هجاوي ناك ىذلا عاطقلا ىف

 أوعمجت « مييلع قاتلا قيضب اورعش دقو «مهتكلو مومابسب هعضاوم بلغأ

 ند هناذأث مدقت و 8 ةنوحاط ابناروس كلانم تماَقف ناطاسلا ةبجأ وم 2 مهملمجج

 لع مدحأ برضو « هدي ناطاسلا مقرف ) ناطاسلا مامأ نيزرابملا مهماس رف

 ربظأو .ةماق هل مهت مو ضرآلا شرتفأف ا نيرشع ةتلز دومح هردص

 . ضرالا ىلع نيرخآلا نيسرافلا هب اوقلأ ام لاتقلا ىف طاشنلا نم نايلغلا

 نورفغيو نورك ممواوعجاربو اومزبماو ؛ روغلا لفج ١١8 بيسلا اذهلو

 رساو حاورألا ىف ةحداف رئاسخ اودبكت دقو . لبجلا لفسأ ىف ةيرق ىلإ

 ش 8 لئاه ددع مهتم

 دس تناكو القعم اهوذختا ةيرقلا كالت ىلإ نومرب لا لصو نأ دعب

 اواسرأو ب رجلا اوردابو 5 روغلا زارط لع تدش قسأوج تاأذ ةعيلم

 بن رخلا تمادو .مهأرو نم عقب رخخأ عينم نصح ىلإ لاوهآلاو لافطالاو ءاسنلا

 .روفلا ىأ(1)

 . كولا ند نطرأ ةرمثع كاسم اع ىلا (؟)



 تس #11 سم

 نم ريثك دبشتساو نينوعلملا 3 ريبك ددع لتقف برغملا ةالص ىنح الاج

 اولوو ةيرقلا ماقللا كئلوأ لبخأ هلودس لبللا ىخرأ الو . نيبلسملا

 اولوتساف ودعلا لاومأ ببنب ليللا لاوط روصنملا شيجلا لختشاف نييراه

 . ةريفو مئانغ ىلع

 ؛ ىيموصخ ادصاق بكرو تاسوكلا برضي رجفلا ىف ناطاسلا رمأو

 ؛ ةرعولا قياضملا ابفيرط للختي ناكو ؛ هركسعم نم نيخسرف ةريسم ىلع

 مل ثيحع نيصحتلا ةعينم ةعلق مهمامأ اودجو « رهظلا ةالص ليبق اهوذلب املف

 رولا دالب راس ىف رخخأ نصح اهتعانمو ايصحت لثم ىف ؛ لبق 5“ ديس وي نكي

 كزتي نأ رمأو كلانه ناطلسلا لزنف « ةونع اموي تحتف اهنأ دحأ ركذي ملو

 اهوح نوبصنيو نولمعي ليللا لاوط اولظو عبرالا امتابج لوح شيجلا
 تأدب مث . هسفنب لمعلا ىلإ مدقتو ناطاسلا بكرو راهلا علط الف . قيناجلا

 ةمواقم جاربألا ىلع روغلا مواقو . اكد ةراجحلاب نينصحتملا كدت قيناجما

 جرب ىلإ اولصو اهلك ناطلسلا دنج ناكو ءاهنم دشأ نكي ل ابرح اوبراحو ةديدش

 اذكه برحلا تمادو ؛ '''هجول ابجو اوبراحو نوريثك لاجر هيف عمجت

 سماخلا مويلا فو . مايأ نم هلبق امع موي لك اهاروأ دتشي ةعبرأ امايأ الاجج

 رمأو .ابلثم عقيل ةروص ىلع نيبناجلا نيب اهاحر ترادو | ريثك برحلا تدتشا

 تمتف ؛ مهمابسب ودعلا اويرضيو فوفصلا !ومدقتي نأ ةصاخلا نايلغ ناطلسلا

 ؛ لانلا برض تاقينجتملا نم ةثالث ترزآو . روغلا ىلع ةبلغلا كلذب مل

 سأب كلذب دتشف « امعباتيو ائيشف ائيش ةبارلا.مدقتت نأ رمأي ناطلسلا ناكو

 . نوبربب اوذخأو روفلا مئازع تراخو : .برحلا ىلع نوعجشتيو نايلغلا

 . لصاوتملا قئناجلا برضل ةتجيتت نصحلا كلذا مظعاللا رادجلا ربظلا دنع طقسو

 0 ا

 . سايق 5-5 ىنغ 2 ٠ ةيشاح 8 سراغر كلل



 عسل ]88 مس

 رولا بيصأو ١١9 ءامسلا ناع ىلإ رانلاو ناخدلاو بارتلاو رابغلا دعاصتق

 بناوجلا نم ةلثلا كل: لع شبججلا قفدتو ٠ روغلا ةرئاث تجاهأ ةملثب

 ىلوتساو ةميزهلاب ةباهنلا ىف وابو ءام-> ءالب اولبأو ةناهتساب روغلا مواقف « ةعبرألا
 مهنم ريبك ددع بلطو ؛ روغلا نم اريثك اولتقو « ماسحلا د نصخلا ىلع شيلا

 «ىداني نأ ناطاسلا رمأف ءابل دحال قيقرلاو مئانغلا تناكو ءاورسأف « نامآلا
 بجيف ةحاسالا امأ ؛ شجلا قيقرلاو ةضفلاو بهذلاو لاملا انيهو دقل

 ابنم ةصاخلا ذخأف ةميخلا باب ىلإ ةحلسألا عاونأ نم ريثكب اوتأف . اهميلست
 نسحلا انأ اوطعأو . شيجلا لاجر نيب اهرئاس اوعزو مث , ردنأو نسحأ وهام

 .امهيتيالو ىلإ مهب ابهذيل . رخآلا مهفصن ناوريشو ىرسآلا فصن فاخ
 دسفم كلذ دعب رتغي اليك ضراألاب ىوس ىتح نصحلا كدف . ناطلسلا رمأو

 . نيفئاخ اعيمج ةعاطلا اونلعأ روغلا عامسأ نصحلا رمأ غلب نيحو . هدوجوب
 ىف هيلع ىمق هلاتق دارأ نإناطلسلا نر ملع هنآلل ةبقاعلا تب شيمرد ىشخو

 , هتعاطو هتيدوبع ناطلسلل دكؤي الوسر هلبق نم دفوأف « ةلاحم ال عوبسأ

 طسوتو . ايادبلاو جارخلا نم هب ديعت دق ناك ام ىلإ اريثك فاضأو

 ناكو تب شيمرد نع وفعلا ايلطو ناطاسلا ىدل ناوريشو فلخ نسحلا وبأ
 , هدصقي ملو ةعافشلا ناطلسلا لبقف « تاهفاشملا امهيلإ لسرأو امهم عفشتسا دق

 ىلونسا ام عيمج نع هديس لزانتي نأ طرشب « ىنسملاب هلوسر فرصي نأ رمأو
 امعيمج دالبلا كلت تب شيمرد سف ؛ ناتسجرغ ةيحان ىف عالقلا نم هيلع

 هاكردلا لاومأ نم هب دبعت ام لك لسرأو . "”هبغر ىلع ناطلسلا ''"لاهعل
 ةاره ىلإ املاس لصو ايلف . روغلا ضرأب لازي ام راك ناطلسلا نأ عم

 )١( غالملا لاجر ىأ ب نالاوتوك .

 . « رجأالو همس الي ف ةيبرعلاب لوس سنلا (؟)



 عم هتيالو ىلإ داع مث ةعللاو فاطعلاب لمد تب شيمرد ةمدخلا ىلإ رضح

 . نيمدقملا نيذه

 انصح ناكو "روث نصح ىلإ هجنا « روكلا برح نم ناطلسلا غرف ايلف

 ناعجشب ةناعتسالا ىلإ اهيف اوأجل : مايأ ةعبس كلانه برها تمادو اروهشم اعينم

 ىلع اولصحو روغلا نم ريثكلتقو ةونع نصحلا .١٠ ىلع اولوتساو روغلا

 . كانه هلاوتوك ماقأ نأ دعب ةاره ىلإ اعجار ناطلسلا لفق مث . ةريثك مئانغ

 هن ديعت امو مهسفنال اءادتفا ابميلستب روغلا دعت ىلا متانغلاو ابادبلا تناكو

 سارف ةرشع ةأره نع دعبت ىلا ' دانآرام ىف اهلك تعمجت دقو ء« تب شيمرد

 ايؤرلا كلتب «رافغلا ديعانأ ءىنركذي ناطاسلا ناك لاو>اللا هذه لالخ ىفو

 ءاخ ريبعت ريخ ايؤرلا كتدج تربع دقل : لوقيو رواد ضرأ ىف اهآر ىلا

 . ناطلساا لامعأ نم دعس ةرداب هذه نأ لوقأو ةيدوبعلا ىدبأ تنكف . احح

 بلغتلا عطتسي مل اكلم نأ ىلإ ةراشإللف مهءرحو روذلا ةياكح ىركذ امأ

 كلذ نم نكمت 5 مالسإلا ىف الو رفكلا دبع ىف ال « مهيف ديلا طسب و « مهيلع
 00 حوتفلا دبع لئاوأ ىف ىتحو ؛ هنع هللا ىطر دوعس» ديهشلا ناطاساا

 أ دي ىلع نيدلا أش واعي نأ ةيملإلا ةثيششملا تضتقا امدنع ناسارخم

 برهو و كالا ءارطسوو مجعلا اومزه امدنعو ؛ مالسإلا ءدب ىف راك ألا

 مل ةروبشملا ةسميظعلا عئاقولا كلا" تعقوو «لتق وأ تامو درجدزب

 وأ نيترم فاط دقف دوم ناطاسلا امأ «روغلا ضرأ ىف لوخدلا اوعيطتسي

 هنأل ال ءابقياضم جاي مل هنكلو روغلا دالب فارطأب رواد ضرأب اثالث

 ىرحأ ةره ركدت ملو اهبف كوكشم ىهو « حلا بح ةفلتخم لاكشأب ةملكلا رك . )١(
 6.١8 ةيشاح ضايق ىنُع ٠ تاتكلا اذه ىف

 لا ريإ يمحمرات ييفارتج ةركدت » يف داوتراب , ءورم مويلا ىمست ةارع قرش ةيرق (5)
 8 ؟ ةيشاح يغفايف ب يفغ #١١ «١



 مس | سل

 . ىرخأ ارومأ فدهتست تناك ةيبرخلا هططخ نكلو البس كلذ ىلإ عطتسي م

 .روغلا دالبءىدامرلا رفعج وبأ ىعديو « مها رمأ دحأ دصق نيئياماسلا دهع ىفو

 نسسحلا نبال اونص ةمظعلاو ةبآلاو ةدعلاو ةوقلا ىف هسفن دمي رفعج وبأ ناكو

 ةمطا نم هاديأ ام مثر هنكلوو لاجرلاو ركسلابةاره ريمأ هدمأو « روجميس

 دسأ نكمتي ل هنأكف. "كل وقو راسخ ىلعالإ ءاليتسالا عطتسيمل ةهرعلاءاضمو

 مسهلك ىذق دقو . مظعلا ناطا_سلا اذه ىوس روغلا دالب لهاجم ىف لغوتلا نم

 . نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر

 همزد-و هنع هللا ىضر دوعسم ليلجلا كلما اذه ةظقب نع 05 امور

 لواست“ت ىلإ « ةاره ىف هماقم نابإ « هبايسش ىف ارس دمعي ناك هنإ « هطاتحاو

 ى تابرطملاو نيبراملاب, ةيفخ هيلإ ىفئيف «برطلا سلاجم ةماقإو : بارشلا

 ىنا دعلا ناتسبلا قسوج ىف تيب دييشتب ىمأ دق ناكو مداخلا ناحير نم ةلفغ ىف

 ضوا1لانم ةدعاصتم هايملا ايف ىرجت بييانأب ةرهجب تناكو ةلوايقلا تقو ةحارال

 تنيزدقو "شيلا رئات..للتتو ريانصلاف رودتقتايساطلا ريث اتبمطسلا العأ ىلإ

 فاتؤلل ةعيدبلا ةيفاألا روصب ضرألا ىلإ فقسلا نم سيلا اذه ناردج

 نم باتكلاك لذ ىف روصام رارغ ىلعةارع مهاكو ءاسنلاب لاجرلا عامتجا عاضوأ

 ةلوايقلا تقو ىنعقي ثيح ةفرخلا كلت ىلإ ب هذي ناكو مالكلاو صصقلاو روصلا

 ناطاسلا هابأ نأ ىلع .عتملا هذهلثم اوعتمتي نأو كلذ لثماواعفي نأ نابشالو اذه

 ك0“

 دودح ىلع روعلا دالب ىف ةماق تناكمو رابحألا نيز ىف ءاج 5 ع كلوت اهنأ حصألا (0)

 4 ةيشاح نمش نا نعت 0 ىلا

 هساحلا ةفرعلأ كوم ةقاعع تناك ىلا رمش ١١ دا لاو كيمسدلا ناتكلا ىرم شاق وع (؟)

 جعتفإ ايصملا ىف ةماكلا هزه لففاتو , ءاوحما فيطلتل ايلط اذكه نلت تباكو ء هلولقلا هحارب

 : نارولا رمش لاه م ءاخلا

 شح  هعطق  ىلعس ألا لتقل - ىبدبح

 يع لك يف ييتملاب صار يسمقلاب ل مع



 دس 1 #اا

 ؛ ءامدلا عم جراخلا ىف نو نيح ريمالا هلأ لس افرشم نيع دق ناك دوم

 هسافنأ هيلع ىمعو ريمأللا لابعأ ناطاسلا ىلإ ىعي نأ فرشألا اذه ىلع ناكو

 ليبق نهريمألا مهفردي نوفرسنم كانهو ,ةواخلا ىف ناكام ىلإ لصي مل هنكلو

 هيلعن وفقياملك هيلإ نوبي اوناكف مريغ هنيبرطملاو رئاجعلاو نيشارفلاو نادلغلا

 لك ىلععلطي كلذب ناطاسلاناكو ؛ءىث هيلع ننال ىتح لجنلا كلذ لاوحأ نم

 بفرد ودهعملو وهف ١ م هحئاصنب هني و هلئاسسر ىف ريمأألا بنؤي ناك مثنمو ءىوذ

 ناك كلذك ريسلا ف سيساوج هيلع هبال ناك اكو . هن وكيس كاملا ريرس نأ

 ةلمج نم ناكو ؛ ىرحي ام لك هيلإ اوهنيل مهلثم هيبأ ىلع رخآلا وه دوعسمل

 ةرحلاةريمأللا هتمعو « دو ناطلسلا لإ نيبرقملا برقأ«ةصاخلا نيكتش ونكئاوأ

 ةمالع اونييو ةبفلآآلا رارغىلع روصملاتيبلا اذهربخناطاسلا ىلإ لقتتناف . ةيلتخلا

 ضوح هنيمب لعو عساو ناتسيدجوي ىقاندعلا ىارسلاب رورملا دعي : مل وقب هيلع

 باوبألا لفةم وهو «ىرسيلا ةهجلا نم ضوحلا ةفاح لع تببلا اذهو ريبك

 الإ متفي الو لفسأ نم رخآلاو لعأ نم اههدحأ نيافقب ًاراهنو اليا

 يعدي مالغ دي ىف امهحيتافهو مودل دوعسم ريمألا هسيلإ بهذي امنيح

 . تراشب

 ثدمج و ؛ ةلوليقلا تقو هاكرؤلا ىلإ ءاج « رخلا اذهلع ناطاسلا فقو الو

 ىذلا سرافلا انالف وعدي نأ هرمأو ثيدحلا اذهب مداخلا ةصاخلا نيكّسشون

 عرسي و ام ةهج ىلإ ةمبمىف دفوي ىتح دعتسل ودعلاو ليخلا بوكر ىف اذه ناك

 . دحأ كلذب ملعيال نأ ىغبني و ء تيبلا اذه لاح فرعيو باهذلا ىف

 نيمف هقاثو ىلإ اذه دامو ناطاسلا مانو « ةعاطو ًاممس» نيكتشون لاقف

 بهذي نأ هعمقفتاو هلبش بئاجن نم لويخ ةثالث هعمو هناسرف ةريم نماسراف

 ريمألا هطخع ةعقر بتكو ةارم دوعسم ريمآلا ىلإ اييلايلب مايأ ةتس ىف ًارس



 دل 1اس

 نم سراف فصنو مويب اذه دب لصيس لاقو لاوحألا ايف نيب
 ًادحأ بابي نإ سرافلا اذه نأو ٠ تيبلا كلذ دهاشيل ناطاسلا ردا

 كلذ لكىفالتب ردا نأ ريمأألا ىلعف .لافقأألا رسكسيل هروف نم بهذيسو

 . ىغبني اسم
 وعدي نيكتش ون لسرأ مث «ةأره رطش الاح هسرفب ودعي دراملا كلذ راس

 . دادعتسا مت ىف هاج ةاره ىلإ ريسلاب ناطلسلا لق نم هيلإ دبع ىذلا سرافلا

 لسرأ مث ؛ ربظلا ةالص ىدأو نيتالصلا نيب دومم ناطاسلا ظقيتساو

 آلا نإ« نيكتشرت بام“ « سرافلا رضح له» أسد يكتشون تم

 اطاسلا بتكو ؛ نيكتشون امبمدقف « ساطرقلاو ةاودلا تاه» لاقف «ق

 :ىنالا )مم لا بالا هديب

 نأ سرافلا اذه « نيكتكتس نب دومح رمأي ؛ ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ىدلو رصق ىلإ اهيلإ هلوصو روف بهذي نأ ىلع « ةأره ىلإ مانأ ةينامث ىف بهذب
 نم هعنم لواحي نم لك قنع ب رياضي و ةقيس لسلو : ًادحأ نابع الو دوعسم

 :ىدلوىلإ نئفتليالو رسقلا لخدي نأ هياع بج 5« ناكملا كلذ ىلإ لوصولا

 اضوح نائسلا نيم ىلإ دجيف ىلخادلا ناتسلا ىلإ ىناندعلا ىارسلا نم لخديف

 ء'' ةقدب هل رظنيو « هناردج ف ةقدب نعبو ثييلانجليلف تنب ىرسملا هت ةفض ىلع

 ىتشهب نيكست غلتق ىلعو أدح دحأ نملك الو ةنوغ ىلإ ناون نود ادئاع باقتي مث

 قهرتسف كلذ ىف لهمت نإ امأ « هتايح ديرب نإ ؛ رمآلا اذه ذفني نأ "””بجاحلا

 سايق نع يي“ ٠ تاروثنماو بابامرعلا لثم هدافكا رس ةمأب هب دوسصقأاو هعأب هداقكا قلل

 .ا ةيشام

 , 4 ةيشاع ضأف  ىغ . ةقدب هبأأ راغني ىا ندد ىزمح رد (؟)

 , يلا قللذ يف در# نالسلا لبق يع ةاره مام (؟9)



 د مس

 يح 5 دادمالاو نوولا نم هل ىغبتيام لكب سرافلا لك نأ كاذك هيلعو ( هةحسور

 .« مالسلاو هنوعو هللا ةئيشمب . ىضرلا عقوم كلذ هل عقي

 اهلس م“ ةماخ اهمتخو . هم سرافلا ىندأ ةلاسرلا هذه ريرحت مت نأ دعبو

 اذكو اذك لعفت نأو مابأ ةينامث ىف تازه ىلإ لصت نأ كيلع بج » : لاقو هياإ

 سراملا ليقف « ثيدحلا اذه خت نأو لاوجألا نم ركذام فدنكت نأو

 ةصاخلا نيكتشوتل ناطاملا لاق مث عجرو « ةعاطو اعامس » لوقي وهو ضرألا

 فال ةسمخ عم لبطصالا نم سرافلا اذهل ةعيرسلا دايجلا دحأ ىطعت نأ بحي

 ميلستو داوجلا '"”ءافتلا ةجحح "'هلوطب راهنلا ىضمأو نيكتشون جرف . مرد

 هل نيع ىذلا تقولا ىف ناره ىلإ لصو دق راوغملا نيكتشون سراف ناكو

 ' ام نأكم ىف سرافلا لازنإب ىمأ 0 ةعقرلا دوعسم ريمألا أرقو طبضلاب

 ضياألا صجلاب رادجلا اوضيبف نيصاصحلا اروف ١١4 اورضحأف ىمأ اك

 تلدسأ مث « رادجلا اذه ىلع شقن ىأ طق نكي مل هنأ نظي ثيح « عصالا
 . ناك ام ةقيقح نع ائيش دحأ ردي لف «باوبآلا اوقلغأو؛ تنكحأو راتسلا

 ىعاسلا رأهلا مضو ىف ةنيدملا لخد . نيكّتشون سراه لوصو بقعو

 دوعسم ريمأألا ناكو ٠ نماثلا مويلا كلذ قفاو دقو « ناطلسلا لبق نم دفوملا

 رتاسو وه نيكت غلتق بجاحلا ناك اك ىناندعلا ىارسلا ةفص ىف ءامدنلاب اعمتجم

 لصو نأ امو « ىارسلا باب ىلع ًاعيمج مشحلاو بتارملا لهأو باجملا

 ؛ داوجلا كرو ؛ هسويد طبأتو ةقس لتساو هباصح نع لجرت ىح ىعاسلا

ق هيطاخخو نيكت غلتق ًاروف هبل] ضيف
 هباسو *ىذنل هبدب ملف 9 كنأف 9 6 لا

: 
 برغلا عارم يح 6 ثيم مويا يمعأ أ عار ماش زاهات تخوسي ارذور صنلا ىف

)١( 



 سس ]#4 سل

 : الماق دوعسم ريمأألا ىلإ اهمدق مث ةلاسرلا غلتق أر قف . ىارسلا لخد مث ةلاسرلا

 ترشتناو . رمأ ىأ ذيفنت ىغبني : ريمألا باجأف ؟ لمعت نأ بحب اذام

 . رصقلا ىف ''"رهارملا

 حتتفو نيلفقلا مطحو سويدلا عضوف « تيبلا كلذ باب ىلإ سرافلا راسو

 لبقو جرف ؛ اهرئاتس تادسأ دقو ءاضيب ةفيظن اهآرف « ةفرغلا لخدو بابلا

 نكي ملف ةعاطلا نم ديبعلا دب سيل : لاقو . دوعسم ريمألا ىدي نيب ضرالا

 نأ ترمأ دقو اذه ؛ دو ناطاسلا نم رمأب الإ بدآألا نع ازواجتنم ردب ام
 ريمألا لاقف . دئاع نآلا ىنأو «٠ تيللا اذه هيف دهاشأ ىذلا تقولا ىف درعأ

 ثكماف دلاولا ناطاسلا رماوأ تذفنو « ررقملا تقولا ىف ثيتأ دقل : دوعسم

 ناكم ركذ ىف اوأطخأ دق اونوكي نأ نكمملا نم ذإ انم رمأب ادحاو اموي نآلا

 اذ لئتمأس : لاقف . فرغلاو تويبلاو روصقلا ةفاك ىلإ كنودشريف تببلا

 ناكس عيمج ريسي نأ رمأو ريمآلا بكر مث . كلذب رموأ مل ىنأ ولو رمألا

 ةنيصح ةسعقب ىف ةأره نم نينضرف ىلع ناكو بالي ناتسب ىلإ روصقلا

 رودلا تياخأ نأ امو ؛ نايلغلاو مدخلا بهذو و؟ه هءابتأ عم اهف نكسي

 نوفوطعي ديربلا بحاصو فرشملاو ىتشبب نيك غاتق ذخأ ىّتح روصقلاو

 فاصوألانم امل ةفرغىأ ةمث دجوت ال هنأب رقأ مث نمو « ناكم لكى سرافلا

 ةرشع سرافلا اوطعأو لاخلا عقاوب رضا تررحو . ناطاسلا ىلإ هوهنأ ام

 . ةأره ىلإ هنع هللا ىضر دوعسم ريمألا داعو ؛ هوهرص مث ثرد فالآ

 تئرقو ؛ كلانه ىرجام لك ركذ هنزغ ىلإ سرافلا عجر نأ دعبو

 ىدلو دض نوقفلي مهنإ : هيلع هللا ةمحر دوم ناطلسلا لاقف . لئاسرلا

 . رومألا هذه لاثمأ ىف ثحبلا وأ رظنلا نع كلذ دعب فكو . بيذاكألا

 . بورحلاو ساثلل اياليلا كي رمت نهازرحلاو ةزهزملا (1)



|| 

 تاضايرلا عاونأ ؛ هبابش ردصو هابص مايأ ؛ دوعسم ريمألا سرام دقو
 نكامأ ءانيب رعوأ م« ةزراملاو ةليقثلا راجحالا لمحو ةعراصملاك ةفلتختا
 بكري تارم ةدع هتدهاش دقلو ؛ رويطلا نم اهريغو لصاوالا ءاويإل "”ةصاخ
 مث , كلانه ديصلا سرامي ثيح « هتباغ جيلا غلب دقو « ةييصع ةدراب مايأ ىف
 بعاتملا نم نيتالصلا تقو ىلإ لمتحا دقو « ضراآلا ىلع ريسيو لجراي
 ةروس ىف نيمدقلا ىراع فلا ساب ناكف « دلصلا رجحلا ريغ هلمتح ال ام

 رجعي ال يح « كلذ لثم ىلع دوعتلا ىغبني : هلوق ددرب وهو سراقلا ءاتشلا درب

 نئخ ىلإ بهذي ناك كلذكو . دادش تاعاس وأ باعص مايم هتلباق ام اذإ ءرملا
 تسل ىلإ دوي مب( سريشو هاكريزو هآرف ىلإ ابسو نكس ردأَو رازفسأ تا 0" كو . . 0 (م سي هر .

 هودعاسي نأ ىف مدخلا وأ ديبعلل نذأي الو هدحو دسألا زرابي ناكو . ةنزغو
 ةيرض ادسأ برض اذإ ناك ثيحب شأجلا ةطابرو بلقلا ةوق نم ناكو . ءىثب

 ىتقي م هياع ضبقي ىتح ارباكم 1؟+ ةلوجرب ديساللا ىلإ زرب هيف 0 مو
 اهيف يقيل ناتاوم ةيحان ىلإ ريس وهو هيلع ترم ىلا مايألا قو . ارو هياع

 ةصق ىهو :سئاسدلا نههدض كيح امل ةجيتن ناطاسلا هدلاو لبق نم ايف

 انأاصم ناك هنأ مغر “ناشف دود ُْق ادسأ زراب مانآلا كلت ف ةليوط
 07 5 نا (30) . .٠ 1 هم

 ةتدنم ةريصق | هير كتلسك نأ دوسألا كيص 03 هتاداع نم ناكو ١ ىملاب

 ىف ءامام رك ذ ىلإ ماق يع بهذو . ةصاخ نكامأب اهايجرت دقو . اهراوآ (1)
 ١, ةشاملا ىلطنا . رويطلا دبصل مدختست ل[ مسا اهنأ نه ب ةيشاع

 . رازفسا قرش ةئبده (9)

 ملا نأ ةدنعو ؟ ةيغاح . أطخ اهنأ ىلإ سايق  ىنغ بهذو ةغماع رئربش ةلك (5)
 . عابسلا ديص انه دصق دق

 , ناسارخ ينام كزسلا ىف ةيالو اذه اهب دوصقلاو < ةيسرافلاب ناك ةيالو ىبعي (عغ)

 7 ةيشاح شاؤ ب ىع

 ىلا . مدل يىط حاللعما . ةبونلا يح نم مسق ىهو عيرلا ىتح صو . مرابجس بت (4)
 , لة ص باشملاو مازعل ةيبرعلاب , هلاقم رابح

 ء + ةيشاح صايق  ىبغ رظنا , حمرلا هبشت ةريصق ةبرح تنخو ب يتشخ (5)



 دس الاس

 رخألا خرلاب ماقلت «ةريصقلا ةيرحلاب دسالا بصي مل اذإ ىتح جرو ةيوق دي ىلإ

 «هنمزع ءاضمو هنسأ ةوق ىلعدمتعي كلذ لك ىف ناكو . هناكم ىف دسألا فقوأو

 ءابوق دسألان وكب دقو. هطةسيو ابعت ةكبني تح حيرلا لوح دسألاب ةدم روديف

 هن وب رضعي و دسألا لعهعم نولمجيف ؛ هتدعاسع نالغلا كلذ دنع سم ايف 5 مرش

 مويلا كلذ ىف هناك« نع حرحزت دساللا نكلو . "”نيزريطلاو فويسلا

 جمرلاب ةتيمب ةبرض هردص ىف ريمآألا هبرضف « هسأر ريصتلا برضملا بصي 0

 حيرلا تيبثت عطتسي مل ىلا فعض نم هيف ناك امل ريمألا نأ ديب « رخآلا

 حرلا سكف « ةوقلا ميظع ةكرملا فيفخ مسجلا ريبكدساللا ناكو « هعضوم ىف

 سأر ىلع هيدي ىتكب ةيرض ةميكشلا ىوقلا لسابلا ريمآلا لوأف ريمألا دصقو

 ىداني وهو هيلع طغضي ريم الا ذخأ مث ؛ طقسو دسأالا مطخل ههجوو دسأللا

 « ”"رادناج طالبلا لهأ هوعديو ؛ شاق همسأ فيس مالغ هيلإ ردابف ناملغلا

 نيرضاحلا ةشهد اذهرانأ دقو . هيلع ترهجأ ةيوق ةبرض هفيسب دس الا برضف

 . هشأج ةطابرو روك مارب سأب ةدش نع بتكلا ىف ءاج ام اوقدصف مهن ريحو

 ديصلا سرامب ذخأ ثيح ةبالصلاو ةوقلا نم ريالا غلب دقف كلذ دعب امأ

 ليف ىلع بكار وهو دنهلا دودح ىف داطصي. ةرم هتدهاش دقو ةليفاا روهظ لع

 ىلعمجييوةك الا نمهيلإ جر لقاع دسأب اذإو ةداعلا ىه امديدحلاب ههجو ىتتغ

 هلعج اغلاب احرج هحرؤ دسأالا ردص باصأ ايرضم ريم الا بوصف ٠ ليفلا

 برطضاف « لبفلا ربظ ىلع اهب 1ما/ عقو ةيثو بثوف مالا ةدش نم جاتيب

 هيدي تحاطأ ةبرض هفيسب دسالا برضو هيقبكر ىلع ريم الا ضبنو « ليفلا

 كلت لثماوري مل مهنأب اذهاودبشنم لك ف رتعاو . اتيم هيتبكر عدس الا رفع

 . دحأ نمةعاجشلا

 و8 ةيشاح ضايف -_ 0 8 نيزريطاا نه عوأ 59 جخلان غ3

 . هير يمك )39



 كس | أل يشم

 ؛ هزنتلا '"اموي راس ؛ ةاره دصقي ناكو كلملا ريرس أوتي نأ لبقو

 نم لزئام دنعو قهولاب ادحاو داطصاو ءدوسأ الا نم ةينام دحاو موي ىفلتقف

 رادو « افقاو كاذ ذإ ءرافثلا دبع ؛ انأ تثكو « بارشلا ىلإ لام ةميخلا

 لبس وبأ ةجاوخلابلطو ءانثلا ىدبي لك ذيخأف ؛ دوسأالا كلت لوح ثيديلا

 ديرف ناكدقف هتداعكة ياغلل ةفيطل رعشلا نم اتايبأ مظنو اساطرقو ةاود ىفنزوزلا

 اباسحتساو تايباالا كلت ريمألا تقارو ؛بد'الاو رعشلا نم ةغللا ىف هرممع

 اممم ركذأ الف اهتدقف ىنكلو اضيأ اهخسن كلذكو اهوخسنو اهم عيمبا بمعأ اك

 ام ىهتنتا اهركذأسف '"'ةيلاتتم ريغ امنأ مغرو ىهذب تقلع تايبأ ريغ نآلا

 , ةصقلا هذه

 دوعسم مظعأالا ناطلسلا مدم ىف ىنزوزلا لبس ىنأ خيشلل تايباالاو

 : « رعش » امبع هللا ىضر دوت نبأ

 ريولاو باشنلاو حمرلاو فيسلا

 هيلطم زرع مآل تضين نإ ام

 ةينامم ضكر ىف داطصي ناك نم
 رق الو سث الف تعلط اذإ

 ردقلا كيأر ىاحو اهنع تينغ

 رفظلا كرافظأ ىفو تينثا الإ

 رشبلا هدنع تناه مغارضلا نم

 رطمالو رسب الف تحمس اذإو

 للم تناك أهنم رثكأ لب تافصلا كلف ؛اقدص ديسلا اذه لاق دقو

 نولوشب م قادعم رعشلا اذه نكي ملف ةايج أرد رعشأا ءاخل ناطلسلا اذه ابازم

 : « هيذك أ رعشلا نسحأ »

 ناكف هقايخس امأو ءانمدق ا5 تناكف هنأرجو هبلق ةوقو هتعاجش امأ

 ك0

 لمثاب انايسرافلا نافمحملا قرر 6 امويراس ١ اهامم ىسراملا سلا ل أئو ةرابعلا قلب

 ,« اموي ديصت » دوصسقلا نأ ىرثو : لمأت

 , ؟ ةيمن اح . ىلاوتلا ىلع ساي  ىنف اهرسفو  ىلورب مدختسا (؟)



 لس | سل

 تفاأ رثع ُةنس ىزجسلا عيطم وبأ ىعدي أرجات ةليل تاذ 4 ىطعأ ثيحي

 نم هدنع ؛«لام اذ الجر اذه عبطم وبأ ناكدقف ةياكح ةلصلا هذهلو ءرانيد

 ىلإ ىنأ هنا ةببطلا تافداصملا نمو ليلخ دمحأ وبأ ىعدي هوبأ ناكو ؛ ءىث لك

 نأ دارأ امو .اليوط كلانه ثكفف هصخت ةمبم ىف بجاحلا لباقيل ةلل رصقلا

 ىف ليللا ىضقف هرطاخ ججعزيام قيرطلا ىف هفداصي نأ ىثخ هراد ىلإ دوي

 هفطال وكلانهرقتساو هتدافو اومرك أ دقف ّىدل اذورعمناك الو ؛ ةصاخلا زياهد

 كلاه نكي مل نأ فداصو اثدحم بلطي مداخ ءاج ءانثألا كلت ىفو « ءافرعلا

 دمحأ ىبأ ىأ ليبلا لجرلا كلذ ضونف «نيثدحملا رم دحأ ذقتقو

 ؛ناطلسلا قدارس ىلإ الو ابلف ثدحملا هنأ مداخلا نظو مالغلا عم بصهذو

 فرعف ةسلخ رظنف ؛ هتوص ناطلسلا برغتساو . ثيدحلاب دمحأ وبأ رداب

 هلأسف ؛ ًابذع ًافيطل ناكىذلا هثيدح نم ىبننأ ىتح ؛ائيش لقي مل هنكلو لجرلا

 عبطم ىبأ دلاو ؛ليلخ دحأ وبأ دبعلا انأ » باجأف « تنأ نم » ناطلسلا

 نوفوتسسملا اباس ىتلا تالوصحما رادقم ام » ناطلسلا هلأسف ء«انالوم كي رن

 ناطلسلا لاقف « رانيد فلأ ريشع ةتس غلبت » باجأف ٠ كنبال تاونسلا هذه ىف

 ءاعد هل خيشلا اعدف « كلجنل ًاردقتو كتخ وخيشل اما رثحا هلك غلب لا ثبهو دفن

 هي رتشيل هنبا ناءلغ نم ىرت مالغب اوتأ دق !وناكو هماقم ىلإ داع مث ءاراح

 نأ يجي الو ديرتال اننأل « ًاضيأ دنعلا اذه هوطعأ : ناطلسلا لاقف . ناطلسلا

 رثك أب مرك أدقو» ةءوردو ةهه كلذ نم مظعا سيلو اكلم ىفهلام ءىشلخدي

 اهتايرأوةنرغ نايعأ نم اذه كنامناكو « نوميم ىلع كنام ىعدي الجر اذه نم

 ةجاوخلا هيف مقي ىذلا طابرلا اهنم ؛ةريثك افاقوأو الاومأ هنافو دعب كرت دقو

 ىف ليصفتلاب مامإلا اذه ركذ ىقأسو« هءاقب هللا مادأ ىنابتلا قداص وبأ مامإلا

 . لجو رع هللا ءاش نإ ةعضوم

 ةءمعطأللا تشنم افونص ماعلك زهجي ناك هنأ ىبف ريمأللا عم كنام ةصق امأ



 تس | 78 مش

 لصو ام لوأف . هيلع هلأ ةحر دوم ناطلسلا ىلإ امدهمو ذيذللا '"”مادالاو

 ةيعطألا نم اعاونأ هادهأ ةتزغ ىلإ خلب نم مدقو ءدوعسم ناطاسلا ١١4 كلمل

 اياديلا كلتب ناطاسلا رسو . ءاسنلا تايلضف اهتك اح ىتلا ةينطقلا ةشقاألاو ةرهجلا

 لست نأ ىغبني اك. هل اهتبهو ىنآل هدنع ىتلا مانغألا لك نإ لاقو هيلع فطعو

 باسح ىف هعم لهاستلا بحيو . اهاعريل ةأره نم اهم ءاج ىنلا ةصاخلا انمانغأ هل

 دقو . مهيلع لوحي نمو اص لجر هنآل ةماث ةدئاف هيلع ردتل مانغألا كلت

 خاب ىلإ ناطلسلا راس ةيلاتلا ةنسلا ىفو . ىماوأألا هذه ذيفنت ىلإ ًاميرس اوردا

 , هتداع ىلع ايرج نوميم ىلع كنام لسرأف « دعب اهرك ذنس ىلا ماجملاف رظنلا

 هقيدص نم بلطو ؛ هريغو '"”ديدقلاىلإ ةفاضإلاب تالوكأملاو لقتلا نم | ريك

 دق هنأ اهب انيبم باسحلا ةمئاق ابعم لسرأو ناطلسلا ىلإ ابامحي نأ زازبلا ليئاكيم

 ىنرأ نقلا دقو ؛ ماغألا نم الأ رشع ةتسو رانيد فاأن وسم هتمذ ىف قب

 ال امره اًخيش مبصأ هنآل , هيدل ىقلا ةيناطلسلا مانغألاب رخآ صخش ىلإ دبعي

 اهلالخ عيطتسي تاونس ثالث ةلرم سني نأ ىلع اهدبعت ىف رارمتسالا عيطتسي

 مدقت امدنع ًافتاو - رافغلا دبع ىنعأ س تنك دقو . اهجنم هتم١ ىف ام ءادأ

 اوجرخأوىناوآلا ةبطغأ اوعفرو ةزهجملا ةمعطألاو لقنلا كلذب زازإلا ليئاكيم

 ةصقلا عم ةْماَقلا ضرعي ليئاكيم تدهاشف « تالوك ألا فيطلو لقنلا 2

 ءاسأرقو اهتنخأف اهأرقأو هنم اباسنالل لإ ناطلسلا راشأف ناطاسلا ىلع

 مانغألا هذه هل تبهو دقوانت رسأ ىلع اريبك اق كنامل نإ » لوقي وهو كحضف

 ,/ ةيشاخ ٠ وخفأا اذه ىلع اهنجج رث انرثآو ضايف ب ىف امحرش دقو ابماك ارا

 نوظم مف .مويلا يتحدي دفلا نواك أيناةسافف أو ناتسكرت لهأ نأ ىلإ ضايف د ىنغراشأ (9)
 كيبسن# ارنزخا ام اراكأ علفلا ىل طاحأو ءاتشاأ لح اذإ ىو فيصلا رسوش أ 9 مععالا

 ةيشاح ١



 تشم اما[ نش

 أوطق.يل نيفوتسملا ريخيف ءافيتسالان أ ويد ىلإ راعغلا دبع بهذلف عيرلا كلذو

 نأش غفترا دقو هعقو !مأ ىنمملا انسب تيتكف «لاومأ نم هتمذ ىف ام

 محلا باحصأ نم الإ بهاوملا هذه لاثمأ ربظت ال ىرمعلو . بيسلا اذهل كنام

 . ميظعلا كلملا كلذ هللا ندمغتيلف الأ « ةعساولا رودصلاو ةيلاعلا

 ىذلا لبس ديعس ىبأ عم « هذه نم ظعأو لجأ «ىرخأ ةصق كلانهو

 رصن ريمألل ام ةرتف ضرعلا ناويد بحاصو |دختك بصنم لغشي .١ ناك

 دعب « هيل] دوم ناطلسلا دهع دقو . هتحرب هللا مدمغت دومت ناطلسلا ىخأ

 اذه ناك دقو « ابلك ةنزغ عايض نوئش ىلع مايقلاب « رصن ريمآلا ىفوث نأ

 ديعس وبأ رمتساو ؛ ةةزغفنا وبدلا بحاص لمع لدعي هتيمسأ ثيح نم « لمعلا

 ناطلسلا هيلإ دنسأف دوم ناطلسلا فوت نأ ىلإ ؛ ةليوط ةدم ةمدخلا هذه ف

 : ةيناطلسلا عايضلا ةرمثابم ىف هلمع ىلإ ةفاضإلاب ناويدلا بحاص لمع دوعسم

 هتيساحماموي ناطلسلا رمأنأ ىلإ نوئشلا هذهةبقارمىف اماع رشع ةسمخ لظدقو

 هيدل نكي لو ؛ مرد فلأ فلأ رشع ةعبس لاومألا تغلبف نوفوتسملا هبساخل

 لوؤتس امع نولءاستي عيمجلا ذخأف ؛ مرد فلأ فلأ ىوس ةصاخلا هلاومأ نم

 منال اذه ناك دقو « ريثكسلا لاملا اذه نم هتمذ ىف ام عم ديعس ىبأ لاح هبلإ

 مطقو طايسلاب برضلاك ةدسقلا نم هوم ناطلسلا هذختي ناك ام اودهاش

 صاخلا ديعسىبأو تارهلماع رادل دعم ةيساحم ءانثأ بيذعتلاولجرألاوىديألا

 ريثك ةمحرلا مساو ناك دوءسم ناطلسلا نأ الإ ."'"نيدركلماعو ةنزغ بحاص

 ءانثأ ةصلاخ تامدخ هل ىدأ دق ناكديعس ابأ نإف كلذ نع الضفو « ءايحلا
 فرعو رمآلا هيلع ضرع ايلف , دومه ناطلسلا دبع ىلع ةصاخلا هعايض هن رشأبم

 ىفوتسملا رهاط راسضحإب رمأ مظعلا لاملا اذه لك ديعس ىبأ ةمذ ف نرأ

 )١( ضاف  ىنغ نم 4 ةيشاد (توقاي ) هنبلاو ةءرغ ب ةدلب ,



 همس 1017 لت

 مضوي رصاط ذخأف . لاحلا هذه ةقيقح ىل انيدت نأ ىغبني « لاقو ديعس ىنأو

 كلم ال ديع بس ابأ ىرأ كلذ نم ريظ ىتح « اياب اياب ناطلسال باسحلا

 رهظي ال مرد فلأ فاأ رشع ةتس وهو هتمذ ىف قي امو مرد فلأ فلأ الإ

 نم غلابملا هذه عفدب فلكم ديعس ابأ نأ هب لسملا نمو . ناكم ىأ ىف رثأ اهل

 . ةصاخلا هلاومأ

 هنلا مادأ : لافف ؟ رمآلا اذه ىف لوقت ام : هلوقب ديعس ابأ ناطلساا بطاقت

 ةايحصو هللا ميقأ و « هروغل دح ال قيمع رحبكةنزغ لامعأ نإ ناطاسلا ةأح

 قح نم وه عيرلا اذهونينس ةدع نم ىقابلا اذهو ءىثف هنخأ ىل ىلا ناطلسلا

 اذه كل نآل , لاملا ذه كدبهو دقل » ناطلسلا لاقف . )81 هدع لع ىالوم

 . اعجوتمحرفلا ةدش نم ديعس وبأ ىبف «املاس كراد ىلإ بهذاو مف « قحلا

 ركشلا ماقم انه لب « ءاكبلاو نرحلا ناكم انه سيا ٠ ىفوتسملا رهاط هل لاقو

 ةلزأملا هذه ىلع اكلم مدخن اننآل ىكبأ ىنإ : الئاق دبعس وبأ درف ٠ رورسلاو

 اذإ نوكت انلاوحأ تناكاذام ىرت «انيلع فطعلاو حفصلاو محلا نم ةميظعلا

 ةمه دحأل سيل. داعو هيلع ناطلسلا ىنثأف. « ةفأرلاو ةيانعلا هذهب امل في نكي مل

 . نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر اعيمج اوبهذ دقو . هذه نم لمأ

 ةليل ىف بهو دقف « ىمحت ال اهنإف ءارعشلل هتالصو ناطلسلا تايه امأ

 غلبي ىلا ماردلا نم فلأ فلأ ىأ "راو ليف ىواسي ام ىنيزلا ىواع رعاشل

 هذه لمحت نأ سمأو « ةضفلا صلاخ نم فصنو مثارد ةعسن اهنم ةرشع لكرايع

 فلأ نم تناك ىلا هتابه امأ . روكذملا ىولعلا راد ىلإ ليف ىلع ةريبكلا ةرئاجلا

 مف كلذ نم رثكأ وأ لقأ وأ مرد فالآةرشع وأ رانيد ةئامسمخ وأ رانيد

 نيحتي ناكذإ مدخلاو ءامدنلاو ءارعشلا اهب. ناك ام اريثكو ؛ رصحوأ دع ال نكي

 , ريصملا كلذ يف ةفراعتلا نازوألا ربك أ ىلع لدب ةيلكلا ةذه نأ رهالعلا (1)



 مح ]أل بلح

 كلت. نكلو « باسح الب هدهع لوأ ىف هتابه تناك دقو . ايش مويا صرفلا
 لاع ىلع قبب ال ايش نأ نامزلا تاداع نمو اليلق همايأ رخآ ىف تخارت حابرلا
 . لاككلاو صقنلاو ليدبتلاو رييغتلا ةطرع ءابشأللا لك ذإ «ةدحاو

 ىلإ ةرم ءاج دقف ؛ وفعلاو ملحلا ىف هنامز ةنأ دوعسم ناطاسلا ناك كلذكو
 اهمع مفصلا زوجي ال بوئذو ةريثك ءاطخأ مهم تردص لق مدخلا نأ معو ةنزغ

 نيرشع اشارف نورشعلا ءالؤه دلجي نأ بحي » ىارسلا بجاحل ناطلسلا لاذف
 اوأدبو « مهنم لكل ةدلج نيرشعب مأي ناطلسلا :رأ بجاحلا نظف « ةدلج
 كاقف . ثالث تادلج دعل ًائيختسم ميصإ ليخأف رادلا جراخ مدحأ نوبرضي

 موب رضا الف مهنعانحفص دقو ةدحاو ةداجمونم لك داحي نأ انممأ دقل . ناطاسلا
 وفعلا نمحأ امو ؛ مركلاو محلا ةباغل اذه 1رإ ىرمعلو ؛ اميمج اوجنف
 : . 9 ةردقلادنع

 نيب هرارقإ ىغبني ام رقأو ناجرج نم ىرلا دوم ناطلسلا دصق امدنعو
 دم ريم الل توي نأ مويلا كلذ ىف بلطو . دوعسمو دم نيريمآلا هيدلو
 راسو روباسيت ىلإ ادئاع هبكرف ء رصقلاب اب ىلع ناسارخ ريمأب صاخلا داوجلاب
 ايلف . ىلاتلا موبلا ىف ىرلا ىلإ «دلولاو دلاولا ؛ دوعسمو دوم .نارسألا
 2 وعس ىلع علخ ةدوعلا ىلع ةينلادومت ناطاسلادقعو كلانه لاو>آلا ترقتسا
 اورضحب نأ ترمأ دق تعم اك ىنإ  هلوق هغلبي ىليقعلا نسحلا ابأ هيلإ لسدأفو

 انتفيلخ مويلا نأ و « انرصق باب ىلع ناسارخ ريمأ داوج « دمحم ريمألا » د انلجتل

 لضفت له « كسفنا رات ءىث ىأف ةعسأو ةفرعم اهنوئشب كلو ؛ دالبلا هذه ىف

 عمسايلف « ؟ قأرعلا ربمأ داوي فرعي وأ هاشنهاشلا داوي كدا وج بفصوي نأ.
 فيكانالو مل لق ه لوقب وهو « ساج م ضرألا لبق هدلاو ةلاقم دوعسم ريمأألا
 رطخت ملةحنمب ىفرشيو ةمركم موي لك لع نمي هنإف ةلماقلاهتياعر ر أ نأ أنكم

 اومركتيو ' ةليلجةيانع موي لك مهانبأل اولذبينأ الإ كواملا نمىجر يال و .لابلاب



 هتمس 104 شم

 ةمدخلا | أش نأ ءانباألا ىلع ىغبنيو اذه مهتدالو ذنم ةينسلا باقلالاب مبلغ

 ةئم مظعأب” لع ىالوم نم دقو . مهتيص عفتربل دشرلا نس نوغليي امدنع

 . هتايح تماد دوت همسأ نزو ىلع هنأ كلذ نم مظعالاو دوعسم ىنامسذإ

 نأ امازا ىرأ رمال الاثما هششؤرو ىال وم ةمدخ نع دعتبأ ذإ مويلاو

 ىعدأ نأ هللا دارأ اذإو . ةديدج ةمركم مويلك ىلع لضفتي ىحرسالا اذه قس

 أمدنع |رضاح ؛ رافغلا دبع ءانأ تنك دقو « ىال وملضفب غلب أف ء مسالا كاذب

 لجخلا هارثعا دوم ناطلسلا نأ كلذ دعب تعمس مث باوجلا اذبب ريمآلا در

 ناسحإ اعأ لوقلا نسحأ دفل هانعم ام لاقو هب رثأتو باوجلا اذه هعامم دنع

 . لضفلاب ربتشي نم لجرلا لك لجرلاف

 ناكذ 0« ىرلاىلإ ناجرج نم امهنع هللا ىضر هلو ناطلسلا راس اهنيحو

 كباج بجاحو نالسرأو ناغأ ىاقلثم دوم ناطاسلا نابلغ نم رفنةمدخلا ف

 دقو ؛هنع هللا ىضر دوعسم ناطاسلا دبع ىف ةباجحلا بصنم كلذ دب اولان نم

 ناك ىذلا لفطلا ريمألا عم ارس '"”نايلغلا ءاسؤرو ةيكسنهر سلا نم رفن قفتا

 هنوخابيو ءالولاو عوضخلا هلنودي اوذخأف رصقلا ناملغ ءاغوغ سأر لع

 دق دوم ناطلسلا ناكو ؛ مهيبو ودغيو حوري شارف ةطساوب تابفاشم

 نوامعي سانأ هيدل ناك دم ريمألا نال ٠ تابفاشملا كلث نم ليلق ىلإ عمتسا

 ةءاسإ ىلع امئاد نولمعي !وناكو هيخأ لامعأ ىف قيقحتلاو ىرحتلا ىلع ةيفخ

 . هدلاو ىدل دوعسم ريمأألا ةعمس

 ل راسنم لزنم ىف دوعسمريمآلا لاقتعا ىلع اموب بالا ناطاسلامرع دقو

 ريمملا ةالص دنع د وعم ريما سوس و ناراوخ تشاو 0 فرعل قيرطلا

 ةماعن ايلغأا سيئر وأ ناماغلا مانع نم رتغ سيئر ىأ ققاثو رم اعدرقم 5 ناقاثو لي ك0(

 همادسايس نم 175 سرافلأ (ىئاقاشو ال) ىشابقاثو ةماكب همائت سايس ىف كالملا ماطب هنع ريعو

 .٠ * ةيشاع © نارهط ةمبط لابقإ عن



 هم | ها سقت

 هل لوقي ""ىخركلا سلا وبأ هاتأف ادئاعماقو ةعاس ثكمو هدلاو ةرايزأ

 نومزاع انال « انه ةبونلا ةممح ىف ثبكمتنأو « دوعت ال نأ كرمأي انالوم نإ

 ريمآلا سا . ةوظحلا هذه لانتل ءامعم برشت نأ ديرت نحو بارشلا لع

 كلذ وتلا ىلع ءاجو« مظعلا فيرشتلا اذ, ارورس» ةبونلا ةميخ ىف دوعسم

 نأ ودبي ذإ « اظقي ريهآألا نوكي نأ ىغبني : نادلغلا ةلاسرب زوجعلا شارفلا

 رعوأو ؛ اديدش اقلق كلذل دوعسم ريمآلا قافف . ءىتب كدصقي بالا ناطاسلا

 حالسلا اولمحاو دايجلا اوجرسأو نيظقي اونوك نأ هنابلغ صا و ىلإ لاحلا ىف

 ناطل.ءلا نايلغ ذخخأو « نوكرحتي ءالوه قفطف . كلذ ىعدتست لاوحألا نآل

 لاملا ىف دوم ناطاسلا اوعلطأو . ركسعملا ناكرأ رعذلا معو ؛ نوطغلي دوم

 .عقي دق هيفالت بعصي ارش نأو متين هضرغ نأ فرع هنآل تبف ىرج ام ىلع

 ىلع نيمزاع انك دقل : هل لوقي برغملا ليبق هدلو ىلإ ليقعلا نسحلا ابأ لسرأف

 تقولاوةريبك ةمبم انمامأن كلو , هيف انكراشت نأ لع بارشلل مويلا ساج نأ

 ادوصو نيدح ىلإ اذهأج رو « كماقم ىلإ ةداعسلاب نآلا عجراف ٠ بسانمريغ

 . فيرشتلا اذه لانت املإ نيملاس ةع لوصولا دعبو ىرلا

 اعرسمز وجعلا شار فلا ءاجو ءارورسم داعو ضرألا دوعسمريمألا ليقف 4

 ةنتف ريثن نأ ىلع انمم دق انكو « ريخ لكب رمآلا ىلا « نولوقي نايلغلا ةلاس 1

 نهر محو ابب اوقحتلا دق نااغلا نم اريبك اددع نإف ءوسب ريمألا اودصق اذإ

 لاوحألا تهتتاوىسملاب مدعوو فطعلا مهلع دوعسم ريمأللا ىدبأف . انتراشإ

 ضرع ىف بارشلل تارم ةدع دومه ناطلسلا سلج كلذ دعبو . ماللسب

 ثدحف « بارشلا ىف لجنلا اذه كارشإ عطتسي ملو ىرلا ىف كلذكو قيرطلا

 ءوس ىلأ ىندارأ دقل : أرس الئاق هتاقثو هديبع ىلإ ةولخلا ىف دوعسم ريمألا

 1 . كلذ هللا درب و

 ( 3519 سا” ج ) ىجركلا ميلا ةمبلا ةس” حاس هركذو ء حسنلا مبج ىف اذكه (1)
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 هسأغ] د

 بر بالود عضوم ىف ؛ ىرلا ىلإ اولصو امد ع ؛ دوم ناطلسلا لوو

 ىلع « دانآ ىلع ٠ ىف هركسعم هوعبنم ريمآألا ماقأ اهني نانسس ربط قيرط ىلع ةنيدملا

 كلانم رحلا دتشاو «٠ خسرف فصن نبي ركسعملا نيب ةفاسملا تناكف نيوزق قيرط

 ريمألل اودعأو بيدارسلا ىف ةلوليقلا ءامعزلاو رباك آلا ىضقف ءاوملا دكرو

 ماني رصعلا ةالص تح ىحضلا نم تقولا هيف ىضق اعساو افيطل ابأدرس دوعسم

 نالغ ظئاق "موي ىف « ءاخ ةصاخلا هنوئش ريبدتب رمأيو ارس برشيو وبليو

 مدختست ىتلا ةيساب ركلا بايثلا ىف ني ركننم ةاشم كل وأ هومدقمو دو#ناطاسلا

 تقولا ناكو دوعسم ريمآلا لزت ثيح ىلإ مثاعلا مهسوؤر ىلعو رطملا ءانثأ

 ىلإرارسألاهذهبريبخلا مداخلا ىريزولا زوريف مهمدقتساف هدشأر حلاغلب دقو اربظ

 مدعوو مهمرك أو ريمآألا موفطالفةمدخلا مسأ م اودأف بادرسلا ف ريمأللا ةرضح

 مكل رمضي دلاولا ناطلسلا نإ انالوم ةايح هللا لاطأ : اولاقف « ىنسحلاب

 أولم دق موقلا نأب هيلعل كلذ لعفي نأ ىثخي هنأ الإ كيلع ضبقلا ىغبيو ءوسلا

 انالوم رمأي تاق مظع هوركم ىلإ ىدؤي امبر كلذ ىلع همادقأ نأو . هكح

 نم حيرستو كداؤف غرفيف هيلعانضبق كبح ىف قافتا ىلع ميلك نايلغلاو ديبعلاو

 ريكفتلا ١«هقيطأ ال ىنإ :ريمآلا باجأف نورخآلا انيلإ مضنأ ان رث اذإ انإفمهلا اذه

 نأ لمحتأ ال انأو ىبأ دو ناطاسلا نأ ؛ هب لمعلاب فيكف « مالكلا اذه ىف

 ائيش نأ ولو « ماعلا ىف هل ريظن ال كلم هنإف حاترم انأو هبينأتل ةيتاع ير فصعت

 ىرمعلو « ةمايقلا موي ىلإ هراثأ ىحمتال راع انقحلل ؛ هللاب ذايعلا و مث اذه نم

 هءاقب هللا نم وجرأل ىناو اذخأم فعضلا هنم ذخأو نسلا ىف نعطو خاش دف

 موتحلا لجآلا هيتأي امدنع ىتعيبب ءافولا ريغ ايش مكنم عقوتأ الو

 مهفلحتسأ نأب «رافغلا دبع انأ ىنرمأ مث « ملاعلا اذه ىف حور ىذ لكل ردقملا

 . اوتأ ثيح ىلإ اودوعي نأ مهبلإ بلطأو

 )١( ماكمإك .



 دس غ1 مس

 ناجرج ىلاو سوباق رمجونم ناتسربط ريمأو دوءسم ريمألا نيب تناكو
 مايألا هذه ىفو ةاره ىف هدوجو نابإ ةباخال ةيرس ةلصتم تالسارم ناتسريطو

 هج ىعذي الجر دوعسم ريمألا ةرضح ىلإ لسرأ دق ناكو ؛ اضيأ

 :ىرخأو ةنوآنيب ابلمحيو لئاسرلاو تارفاشملا مسيو ؛ثدحلا ةفيظوب موقيل
 "”تيحايرلا روذبب نايتإلل بهاذ هنأ ةجح عرذت ناجرج ىلإ هدفوأ املكو

 ناطلسلا ناك امدنع ثدحملا اذه بهذ دقو . اهريغو '' ةبك افلا نم لاوملاو

 رقم ىلإ ىرلا ىلإ امم رفسلا لعامزع دقو ىراجرج دوعسم هنبأو دو#

 هبشي هتاقث نم لجر هعمو ربجوم هعجرأف « ””دابآرتسأب سوباق رهجونم
 عاونأ نم ريثكلا هعم لسرأ دقو .اقيطنم ادلج ناكو مهيز ىدتريو بارعألا

 ةلسرملا بتكلاو لئاسرلا نم ةلمجو '''ناتسهدو ناجرج نم ايادهلاو فرطلا

 ناطاسلا ىلإ هلسرأ دق ناكامع الضف كلذو دوعسم ريمألل رمهجوام نم |رس

 نينرم وأ ةرم « هيحاصو ثدحلا اذه ىأ «هادمتعم ددرت دقو .هسفن دو#

 ىه 8 اقاثيمو ادهع دوعسم ريمألا نم بلط نأ ىلإ رهجونمب رمألا ىهتناو
 , كولملا نيب ةداعلا

 راتسلاب لكوملا ءاشعلا ةالص دعب ءاج ةديعسلا ماياألا كلت ىلابل دحأ ىفو
 نب داز خرف عاجت وبأ مظعملا ناطلسلا دهع ىف ىأ ؛« نآلا لغشي ١ ىذلا

 رافثلا دبع انأ ىنوعدي « ”دنواكس ةعلق لاوت وك بصنم هللا نيد ردات

 هعم تيهذو ؛ كلذ ىضتقي ام لكل ةدعلا تددعأت ةمبل أ امنإ هنأ تكردأ دقو

 . ؟ ةيشاح شايف  ىغ , ةحئأرلا ؛كذ ةرصح لكو ناءرلا وهو مغريس (1)
 ٠ ابقيطو جرت ىيسلا لوك انحرم اذكه عز

 . 4 ةيشاح ضايف ب ىنع . دايآ رثسا ةءلكل رخآ لكش وهو دابآ راتس صلا ف (؟)
 رزألا رمي ىلع ةلادملا ةيحاملا انه اهب دوصقملاو . ةدع نكامأ ىلع ناتسهد ةءلك ىلطت (4)

 مسا وهو امد ىلإ اموبسي نوقرغتسلاو ٠ لادلا يسكب توقاي اهطرصو . ناجرجب ةلست'او
 ,١©ة ةيشاح ضايف م ىن# ٠ حقفلاب كلدإ اهنوطيضيو ,ةتاط

  ) 0١نايماب لاعأ نم ةريغص ةدإب دب واكس تناك '
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 ساطرقلاو ةريجما همامأو قدارسلا يف ريرس ىلع هدحو اسلاج هتدجوف ريمآألا ىلإ

 كإراشأف هصاوخنم ذك 1 ناك ىذلا نزاخلا نيثآ رهوك هترضح ىففقو دقو

 طعإ : نيثآ رهوكل لاقو ؛ تساؤل مارتحالاو ةيحتلا هلتيدأ نأ دعب سولجلاب

 ىر مث. قدارسلا نمجرخو ىتامأ امبعضوف . ساطرقلاو ةاودلا رافغلا دنع

 نع رجعي عيدب ب واسأ ىف هسفنب هخس دق ناكو دبعلا ةروصب ىلإ ريمألا

 ىف دوهعلا هذه لاثمأ نم اروص لضفلا وأ ركذ دقو ) باتكلا ردقأ هلثم

 دو# نب دوهسم لوفي » ىه اذإو ةخسألا تامأتف '''هض ران نم ةفلتخم عضأوم

 ىلاعملا كلذ ليلجلا ريمألا ماد أم هنأ ٠ دوهعلا ىف ام مسقي ىذلا نيهلاب مسقأ فإ

 نسحأب اهلك طورشلا دعي مث ) طورشلاب ايفو سوياق نب ربجونم روصتم وبأ

 .( بيترثو بولسأ

 اًةءلماتسط لع أ قبص دق 5 ئ تسيح دهعلا 3 روص لعىعالطا تممتأ ابلف

 . ىناكم ىف تدمجحو ؛دو#ناطعا لأ ةوطسنم افوخ ىهئأ رف تدىنرأو ناريئلاب

 ؟ ةقيثولا هذهىرت ففيكو : ل اق ء, تكسف « كاهد اذام »لاعؤ ىبام ملا كم

 ىذلاوحنلا لع اهتناتك بت اك ذاتسأ ىأ عيطتسيال انال وم ةأ ةأيوس هللأ لاطأ

يال نأ ىثخأو 4 هيوذتلا عيطتسأ الام كانه نكلو ا ةهررد
 ًاعفوم ق

 نأ انالوم ىلع قخيال» تاقف ٠ ملكت» لافف ريمآلا نذأي نأ الإ « ًانسح

 نم ةرهاظ لاح ىف مويلا وه ىذلا دلاولا ناطمل سلا سأب نوشي نم ربجونم

 ةأصعو 191/ كولملا عماسم ىلإ ىمألا اذه غلب دقو هلجأ ودب رعشي فعضلا

 دك أت دقو «ماقتنالل ةصرفلا نورتي نآلا مهف هنوشخ نيذلا فارطألا

 نلو ناطلسلا ةافو دعب كلما ءابعأ ضووغلا عيطتسي نل دم ريمألا نأ مبيدل

وسوفن ىف ةنكمتم كتييهو كتوطس نإفكسأب نوشخ مثو تاب ه4 4 نوكي
 ؛م

 )١( وافخلا دبع هلاقء ىف ابدا ءهسقن قييبلامالك نم ةيضارتعالا هللا هده نأ رهاطلا ,
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 هنيزي ىذلا دبعلا اذه ربجونم لسريال نأ نمي فيكو .ائيش كنم اولاني نلو
 ىلع نمأيو هدارم ىلع ام لصح ةنتف كلذب روثف افازت ناطلسلا ىلإ مكيقوت

 لاون نوءيطتسال مهأ نوكردي امدنع ليحلانم اريثكك واما ريديو ذه . هسفن

 تأي ملنإو . مهضارغأل اعيقحت سئاسدلاو ليحلاب نوعرذتيف روج ءادعلاب ءىش

 لكو دقو هتدع ىمأ لكل دعي ىذ دومحم ناطلسلا نإذ ةنايلا هذه لثم ربجونم

 اذإف رياعلاو قرطلا ىف نيربخلاو نيهملا عضوو .نويعلاو سيساوجلا ريمألاب

 باوجلا نوكي ىرئاي اذا ءاببلع ناطاسلا علطاو ةقيثولا هذه لماح لع اوضبق

 ىدسي امب] ربجونمو لوقت اف قح ىلعل كنإ دوعسم ريمألا لاقف ؟ اهنع

 ديرب وهو بيغملاب تنذآ دق ىأ ةايح سه نأ لعي هنآل دبعلا اذه لع لوصحلا

 ىلإ هتباجإ مدع نم ىحنسألل ىإو « كنع ىذ خيش هنإف ءانب هتالص دطوي نأ
 هيلإ بتكي نأ باوصلا لعل : تاقف . تامدخو دايأ نم ىلإ مدق ام عم هتبلط

 بواسأ ىأبو لاقف . هدي ىف عقوام اذإ دوم ناطلسلا بضغ ىلإ ىدؤي الام

 ريماألا نأ هل بتكي نأ ىف باوصلا ىرأ» تاقف .هريرحت نوكي نأ لضفت

 بلط دقو ةقداصلا هتامدخ أاضراع انإلإ برقتو انب ثيشتو لئاسرلاب انلصاو

 ةوعد ضفرن نأ ىرن ال انأل كلذ ىلإ هبيجن نأ ىرت نو ؛ دبع انثيب نوكي نأ

 ىننكمي الف عيطملا هلحنو درمت ناطلسلا دبعملو ىفا ثيح نكسلو اندو بطخ ديس

 قيادص موهبعي نم تنكل كلذ ريغ تلعف نأ ولو. ىبأ مع نود ادبع مربأ نأ

 اذه اهني سعاقتأو هباط ىلأ ال فيكو هدعب نم سألا ةفاكو الوأ ريمألا

 : ىلي اكدبعلا تبتك مث ٠ ءافولا بجاو دبع

 دهعلا ةححسأ ١

 نس رهجج ولم روصلا ليلجلا ريمأألا مأد م هنأ 3 دوم نب ذ وعسم لوش 0

 هلا لاطأ هللا نيد رصان ذومت مماقلا ىبأ مظعملا ناطلسلا انال ومل اعبطم سوباف



 دعوا

 هتمذب ىلا دوهعلا طورش مارّتحا ىلع اينقم هل جارخلا ابدؤم هرماوأ اذفنم هءاقب
 اهنم ريغب الأو اهبلع ظفاحت نأ هس فن ىلع دهشأو ةظلفملا نامألاب اهدكأ ىتلاو

 ينو ىلقب فو اًلِخ ةينالعلاو سلا ىف ل ننوكأل مقأ ىنإإانيش
 قرزاؤم هل مدقأ و ميفلاخأ و هءادعأ ىداعأو هءاقدصأ قداصأت قديقعو

 دلاولا ناطالا انالوم ةرضح ىف ةبونلا ليمج ىعرأو ةدحولا طئارشو ىتوعمو

 ىلع هعم ريسأو «هيلاةبسنلاب ىناطلسلا سلا ىف هارأ وأ هعمسأ فالخ لك ليذأو

 لك ىلع قفاوأف ؛ىرلا ىف هلبق نم ميقأ نأ دلاولا ناطلسلا رمأ اذإ امف جهنلا اذه

 ىلع هعم رمتسأو « دابعلاو دالبلا مهي امو  ةرسآلاو ةيالولا اص ىف نوكب ام

 لجو رع هللانم ائيرب ناوك الو ءهابإ ايعارم هل اعواطم لمعي ماد ام دهعلا أذه

 ؛ دوهعلاب تلاخأ اذإ امف « قوقو ىلو> ىف الخاد ؛ هتوقو هلوح نم اجراخ

 نإ نيلسرملاو نييبنلا ةيالو نم ايري نوك أ ىنأ ا نامألا هذبب تتح وأ

 ىلإ هلسرأ مث لاونملا اذه ىلع دبعلا اذه نمو اذكخيراتب بتكو .لوقأ ام تفلاخ

 ريدتن نأ هذه ةلاخلاو ىغبنيف ."''هيلق هيلإ نأمطاو نسح لوبقب هليقتف ربجونم

 .ءالوو هلصالخإو لجنأا ريمألا اذه لساصمل ةياعر نم رافغلا دبع هيلع ناكام

 نم ثيدحلا فانكتسا ىلإ دوعأ صصقلا هذه درس نم تغرف دقو اذنأ اهو

 . خيراتلا لصأ

 خلب ىلإ لصو هنع هللا ىضر دوعسم ريمأللا نأ سماخلا دل#ّلا ىف تركذ

 )0 .م.)ةنامعبرأو نيرثعو ىدحإ ةنسةجيلا ىذ رمث فصتنم نم دحاللا موي ف

 ١؟ةالجنأ سورعلا اهناكو ايندلا تراصف كلملا نوئشب لاغتشالا ىلإ ردابدقو

 مو هتعاطل اناعرلاو مشحلاو ءايلوالا نئكرو دحاو قس لع رومألا ثترادو

8 7 8 8 .#0 2 

 ٠ رومالا نم رهأ 3 فااللخ كنف قا

 ( يا ساو , انه يملأ بئاكسا رافنتا دبع ةلاقم نأ يبهالؤلا (1)

 وليم ح١٠ )م
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 رالا سوس ناك ذإ ىزاغ بجاحلا ريبدتب ريست نا وبدلا نوئش تنمخأو

 ةيفضش ملسو رس هقا رب فارصلا ديعس هادختك ناكو ناجنمسو خاب انيالو هلو

 ةملابدلاب ةمدخلا هاكردلا ىلإ موب لكرض#< ناكو . رومأ نم هدب ىلع ىرجي ام لك

 ةيبهذلاو ةيضفلا عوردلا نم نيثالث نم برقي امب همامأ نوشع اوناكن ذلا

 هفانخو .د وس تاأعبق مهسوءر ىلبعو قطانملاب نيقطنمتم باجحلا نم رفن مومدقم

 هاشمزراوخ رأ ملو . تامبملا نم ًاصاخ ًاعون مهنم لك لمح ًامالغ نوثالت

 اذه لثم ىف نوتأي دو# ناطاساا ىدقم نم اههريغ وأ بذاج نالسرأ وأ

 , خاب ىف ىجراخلا ىارسلا ىلإ هداوجب نوتأي اوناكو ٠ هاكردلا ىلإ بكوملا

 ًاسلاج ناويإلا ف لظيو « لبق نم فسويو دمحو دوعسم ريمألا عم مسرلاك

 ةداقلا راك أو ناطلسلا براقأو هياد لع ناك امنب لابقتسالاب نذؤي نأ ىلإ

 ىزاغلا مهب ري نيح نورطضبف ىارسلا ىف ةليطتسملا ةفصلا كلت ىف نوساحب

 دقف « لاحلا كلت ىلع هتيؤرل ًاعرذ نوقيضي اوناكنإو هتبحتل اعيمج مارفلا ىلإ

 ليواقأللا هيلع نولوقتبو « هنم نوراثي اوناكف ًاعيضو لبق نم هوفرع

 قحالو عفت ب هن وعف رب نف كولملا لو> رودي ماعلا نإف ىودج نود نكلو

 ايندلا نمت » :ىعملا اذه ىف نومأملا لاق دقو . ءىشب مهبلع ضارتعالا ىف هريغل

 سائشأ نأ ءاسؤ رلأ رايخأ ىف تأ رف دقو « عضتتا هانعضو ندو عفت رأ هانعفر نم

 ىلع برحلا ىف راصتنالا هل مت نأ دعب دادغب ىلإ داع نيشفأللاب ىعدي ناك ىذلا

 ةفاك ةيلاعلا بتارملا بامصأ هنع هللا ىضر نينمؤملا ريمأ رمأف ىرخلا كباب

 اذكه اولظب نأو امارثدا سائشأ مهل ودبي اهنيح مطويخ نع لجرللا

 لبس نب نسحلا نعذأ دقلو ؛ ةفيلخلا ةلباقم'اهيف هل منيب تلا ةظحللا ىلإ نيلجربم

 ىثعي هبجاح هآرو سانشال لجرتف رمألل ةلزملا عيفد ىدرم هل ناكام عم

 لأس اداع ايلف . أيش لقي ملو نسملا هآرف ىكف هريس ءانثأ رثعتت هناوطخو
 اذه ىلع كارأ نأ لمتحأال تنك ام : باجأف «؟ كرت تنك اذامل »: بجاحلا
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 مومقر مو كولملا هال م انمهر دقل ( ىلإ ىأ 0 نسحلا هل لاقق 2« م٠ لاملا

 تاضارتعالا هذه تناكو.« مهتمدخل ىف ائمدام هعاطلا الإ موحم انل سلف نمي

 ناطلسلا ةحفن تناك ذإ اهم هبأي الو اهم كدضيف ىزاغلا ىلإ لصت لاوقألاو

 قبلأ مار هنا بذاج نالسرأك ل جر لع هيلإ دنسأ كقق هسأرب بعلت دوم

 . لمعلا اذهل هريغ ىم

 اهنرآ ةردان ةياكح تركذو ىييهلا ران ىف ثيدحلا اذه ىلإ ترشأ دقو

 , تاياكحلا هذه لاثمأب نادزب خيرانلا نإف الع عالطالا امه ركذلاب

 نيح ورم ًاموي بتاع نومألا ةفيللا ريزو لبس نب لضفلا نإ لبق

 رثغأو رهاط كيا ردغت دقل ١» : هل لاف نينيقلا يىذ رهاط دلاو بهم نبا

 ةلودلا هذهل عبطم دعو خش ىنإ « ريزولا اهيأ » : نيس باجأف « هسفن ىساف

 رثك أ رهاط ىدلوو ىدالخإ نوردقتو ىحبصت 2 تنودقتع 3 فرعأو

 ةدشو ةظلغلا نم ولضال هنأ ديب هنأش ىف طيس با وج ىلو يمةعاطو ةيدوبع

 : الئاق نيسح درف « تنذأ دق » : لافف « كيلع هتضرع تنذأ نإف « ريثألا

 دردص قشور ةمددظؤظلو هيلاوم رفحأ نيئمؤملا ربمأ هراثخا كفل ريزولا هلأ ديأ 0

 دمح.؟ ةفيلخ اغأ لئقي نأ هب عاطتسا الق هلدب عضوو فيعضلا هبلق جرخأو

 مويلاو « تادعملاو دونجلاو ىوفلا بلقلا كلذ نع الضف هحنمو « ةديسز نا

 ؟ ةعيفرلا ةلدتملاو ةيلاعلا ةناكملا هذه غلب دقو لبق نم ناك 5 نوكي نأ عقوتت له

 رمآلاو للعأ ام لك اذه , ناكشيح ىلإ هدرت نأ ىلإ لاح ىأب كلذ نوكي ناو

 غلب مث , لوقب اذام ردي ملف ةريحلا هتذخأ دقو لهس نب لضفلا تكسف . «كيلإ
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 : لاقو باجيإ اأ بعصم نب نسح باوج هبعأف نومألا عماسم ثيدحلا اذه

 هنبأ دي ىلع مث امل ىرورس نم رثكأ باوجلا اذه ىرورس ناكدقل ىرمدل

 . اهبف شيعي ناكذإ '" جنشوب ةيالو هيلإ ضوفو . دادغب حتف نم

 نب لضفلل ناك ىذلا نيتسايرلا ىذ بفل نأشب نوت وذ ثيدحلاو اذه

 ناك ىذلا نييلقلا ىذو  رهاط هن فرعيناك ىذلا نينيعلا )١4 ىذو « لهس

 كلذ فرعي ىتح ةليوط ةصق كلذ ىف دروأسو . نومأملا لئاسر ناويد بحاصل

 :؛ نومأملا ىلإ ةفالخلا تاصوو ةديبز نب دمح لئق نأ دعب : هل لع ال نم لك

 ريذولا لهس نب لضفلا دارأف : ةلي واد ةصق كلتو نيس نم رثكأ ورع اقم لظ

 ترذن دق كنإ نومألل لاقف « نيبولعلا ىلإ نييسابعلا نع ةفالخلا ل“ وع نأ

 كيخأ رمأ ىلاعت هللا كافك نإ دبعلل الو نييواعلا دحأ راتخت نأ ىنم دهشع

 ءىرتت كرذنب تيفو نإ كنإف مهل رفتست نل تناك نإو ىهو « ةفيلخ ترصو

 : لضفلا لاقف . دبعلل ايلو هراتخأ ىذلا نف ءادج نسح :نومأملا لاقف . كتمذ

 لاقف . لوسرلا ةنيدمب نآلا مقي ىذلا رصعلا مامإ اضرلا ىموم نب ىلع كاذ

 نوعمزم اننإ هيلإ بنكي نأو ارس رهاط ىلإ صخش دفوب نأ ىغبنيف : نومأملا

 هدفويو ةيفخ هعيأبي مث «ةئيدملا نم ىلعب أي اصخش وه لسريل اذكو اذك

 يغبني : لضفلا لاقف . دهعلا ةيالوو ةعيبلا رمأ انه ناعب ىّبح ؛ ورم ىلإ امركم

 ةأاود هروف رم باطف . رهاط ىلإ ةفطام هط نينمؤملا ريمأ بتكي نأ

 سلجو هراد ىلإ لضفلا داعو . لضفلا ىلإ اهعفدو ةفطاملا هذه بتكو اساطرقو

 « رهأط ىلإ ادمتعم لسرأو « ةدعلا دعأو هتباتك ىغينب ام لك بتك ثيح ايلتخم

 ىلإ هليم نم ناكاملو .اغلاب ارورس ثييدحلا اذبم رهاط رسف . رماوأللا هذه عم

 عم ريسل هتناطب نهادمتعم نبعو نوكي ام نسحأ ىلع رومآلا دبم دقف نيبولعلا

 ك0

 8 ةاره يف ب رقاب عناك هب دم حتش وب 1(
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 ةلاسرلا هيلع اضرغو اضرلاب ايلتخاف ةئيدملا ىلإ امهالك بهذف .نومألا دمتعم
 نا هنأ معي ناك هنأل رمآلا اذه لوبق هركتسا اضرلا نكلو . تاهفاشمل هاغلبأو

 أركتتم ةيفخرفاسف. اضفر نومأملا رمآل عيطتسي نكي مذإ قفاو هنأ دب: قفحتي

 ىف اليل رهاط هافاو اعوبسأ حارتسا نا دعبو اميرك اماقم هولزأ ثيح دادغب ىلإ

 كلت هيلع ضرع مث هل عضاوتلاو همارتحا ىف غلاب و ةمدخلا هل ىدأو ءافخلا ةباغ

 ىالوم نمرمأب كعيابي نم لوأ ىنإ :لوقي وهو نومأملا طخ تناك ىلا ةفطلملا

 لجارو سراف فلأ ةئم ١4 ىعم كميابي ةعيبلا هذه كميانأ ذِإو نينمؤملا ريمأ

 نأ الإ داتسملاك ةعيبلا ليقتيل ىنعا هدي هللا هحّور اضرلا دف . ىرمأب نورمأي

 ةعبدب ةلوغشم ىانمب نإ : باجأف ؟ اذه ام : اضرلا هلأسف ىرسيلا هدب دم ارهاط

 اضرلا بيأت . كيلإ اتمدق كاذإو ةغراف ىارسيو نينمؤملا ريمأ ىالوم

 لفاح بكوم ىف اضرلا دفوأ ىلاتلا مويلا ىفو . ةعيبلا هنم ليقتو باوجلا اذهب

 البل هنارانزل .نومأملا رضح قيرطلا ءاثعو هنع تلاز ايلف ؛ ورم ىلإ ىنأف

 ركذو .ارطاع ءانث رهاطىلع اضرلا ىنثأو ءاراح امهؤاقل ناكو .لضفلا هتبحصبو

 . ىرسلا دبلاو ةعببلا ةصق

 هيأ : لاق مث باجيإ امبأ رهاط لعف امم بجيأو اريثك كلذب نومأملا رسف
 . ىنيلا ديلا اهريتعا انأو ةكرابملا كدي تسمل دي لوأ ىه ديلا كلت نإ مامإلا

 يلو نومأملا ةذذتاو اضرلا رمأ كلذ دعب رهظو نينيهلا ىذب رهاط رهتشا اذهلو

 اضرلا مسا شقنو .اراعش رضخالا نوللا ذختاو دوسلا مالعالا كرو « هدبعل

 :اضرال نومأللا لاق دقو . رمآلا عاشو ىسكسلا زارطو مردلاو رانيدلا ىلع

 نينمؤملا ربمأ اب اضرلا : لاف . كلامعأب ناموقي ابتاكو اريزو ذختن نأ ىغبني

 بحاص ديعس نب ىلع راتخنأو ؛ هتيئادختك ىنيضرتو ريدجل لبس نب لضفلا نإ
 دانسإب رمأف مامإلا رابتخانومأملا بحيأو .لئاسر ةباتكل ةفيلخلا لئاسر ناويد



 تبسم ] © ٠ رمسم

 هن ىللعو « نيتسايرلا ىذب لضفلا بقل مث نمو . نيلعسرلا نيذهل نيبصنملا نيدذه

 : نيملقلا بحاسي مع

 اذه « ثالثا باقلالا هذه بلس دروأ نأ تركذ م ىضرغ ناك دقو

 . ميراتلا بتك فلتخم ىف اهركَذ درو دقو اهبنع ضرعأ ةليوط لبصافت ةياكحلاو

 دومحم ناطالا ةعامج بولاق ىلع لبجلاك اليقث ىزاغ بجاحلا لظ مبصأ

 موي دعب اموي هتبيه تدادزاو هتيترم تعفتراف ولعلا ىف اذخآ هنأش ناكذإ

 هابإو لوانتي هسيلجو هسئأ مبصأف هفطعب هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا هرمغو

 عمو ٠ علخلا ىس تابساءملا عيمج ىف هيلع علخضو بارشلا لاجم ىف هسلاجيو ماعلا

 نيب نكي ملهنإف بارشلا معط قاذ دق نيحلا كاذ قح ف نركب ىناثلا أ

 هسفنل دعأ دقو ١ 40 عيب نم ادّسع ناكو ؛ هنم معأ وأ أ ىهدأ وه نم لاجرلا

 ليلا ربي دل نعاوثفك ل نيي دوم نأ ريغ . ةدعلا لماكب ني زوج سراف فلأ

 بسانملا هعضوم ىف كلذ رمش ركذأسو « ةنزغىلإ هب اوتأ تح اولاز اف ,دئاكملاو

 . هتقو نآلا سيلف

 عيطتسي هريغ نود ناكو اعيمج شيجلا نوئش ىف هعم ملكتي ناطلسلا ناكو

 نم دوعي ناكف عيمجلل ةلبق ىزاغلا مبصأ اذكهو . دنجلا نوئش ىف طسوتلا

 كفنت ال كاذ ذإ نييدومحم ا ىديأ تناكو . ةميظع ةبكوك هفحت موي لك رصقللا

 ىف ةقفاملا رابخألا ءاهنإ ىلع سانلا نولمحي اوناكف هب ةعبقولا ىلع لمعلا نع

 . رومآألا هذه لثم هيلع خيل نكي ملو اهمل] ىغصيل نكي ل ناطلسلا نكلو « هنأش

 قفتا نأ ىلإ ءالحو امركو اك اردإ هنمرثك أ اكلمري وأ كام نع دحأ أرقيملو اذه

 لبقتسا حابصلا فو هيلع افكاع ةليللا ىضمأ دق ناكو بارشلل اموي سلجنأ

 اقيط #:رايعألا مهوعبقي مهمداعك باجحلا مدقتف ريبكلا ناويإلا ىف نيدفاولا

 « رصقلا باب نم ىزاغلا لخد ذإ , مئاقو سلاج نيب مه انيبو « صاخلا بيترثلل



 مسؤل

 : هل وقب باجحلا نم نينثا ناطلسلا رمأف «نآويإلا نيبو هنيب ةلي وط ةفاسملا تناكو
 رالاسمس ىاأل نوكي نأ دحأ لاببرطخيل نكي ملو .رالاسوسلا البقتساو ابهذأ
 لصو دق ناكو « ىارسلا طسو ىزاغلا الباقو نابجاحلا بهذف .ةلزنما هذهلثم

 هسأر سكن نابجالا هيلإ لصو ايلف , كلذب هورشبو نيبجاحلا لبق رفتهيلإ
 وهو ناطلسلا هيلإ تفتلاو امركم هاساجأو هيدعاسب اذخأف « ضرألا لّقو

 تامدخ نه هيدؤيو هادأ ام ىسنن نأ انإو « خالا ةلزنم امم دئاغلا نإ : لوقي
 ؛ اهرثك أ قب دقف «انيلع هق وقح ضعب انيدأ نألو ؛ نآلا ىح روباسين امغولب ذنم

 ةدايقلا ىف كماقمب نوقيضي ةرمز نأ عمسن انإو ٠ مايألا ىلع هل ىدؤُتسو
 انرطاخ اولغشيل مهسئاسد اوسدي نأ اودارأ مهنأ ولف « دياكملا كل نورديو

 ١44 هلاكم نم ىزاخلا ضونف . ىرثو عمست ام انيدل كماقم نإف مهب هنأت الف

 ةباعرب الومشم تمد ام ادحأ ىنخأ ال ىفإ : لوقي وهو ضرألا لبقو ارئأنم

 :هادتراو ضيف ١ هفنكى ع هوقلأو صاخلا هئابقب اوتأف ناطلسلا ردأو . ناطلسلا
 هيلإ هأندأ مث ٠ رهاوجلاب ةعصرم ديصلل ةقطنمب اوتأب ىرأ ناطاسلا رمأو

 لاب ىلع رطخي مل ةمبأ ىف داع مث . ضرأألا ليقف « ةعركللا هديب هطسو ىلإ اهدشو

 . ايلثم دحأ

 كلذ ىلإ ترشأ اك بلقلا ريسك ةأره ىف قب دقف رصن وبأ ىذاتسأ امأ

 لان دقو . هبلق ىوفيل تارمةدع هرطاخ بيطو هلاهسادق ناطلسلا ناكو . لبق

 ىف ةلذأملا عيفرد رم رهاط غلب ام عمو « خلب ىف اريبك افطع مايآلا هذه ىف

 رثك أ ىف ىذاتسأ ةعجارم ىلإ ةفرصنم تلظ سالا ةيانع نإف لئاسرلا ناويد

 ةباين نابإ « رصن ىنأ ىدب نيب فقي اموي ارهاط اوأر دقف « بلاطملا

 امأ اناويد مامأ مراطلا ناكو طالبلا ةلاكو فناطاسلا اذه دهع ىفريضألا

 مايأ لئاسرلا ناويد بحاص ناكو هديبأت هللا مادأ لبس وبأ ديمعلا ذاتسألا



 اس ]الا

 هلا مادأ داز خرف عاجش ىبأ هللا نيدل هدييأت هللا مادأ رمانلا ميظعلا ناطاسلأ

 لزي ملوهو ماظعلا ءارزولا هونأ مدخ ىذلا '' ىفادمهلا لهس وبأو هتلود

 ذاتسالا '' ىروباستنلا مساسقلا وبأ هوخأو امركم ازيزع ةايحلا ديق ىلع

 رعشلا ىف ىلوطلا ديلا بحاص كييدأ وعدملا ”” ىراغردلا دمت ونأو ريبكلا

 نوساحي اعيمج اوناكدقف ءاشنإلاو ةباتكلا ىف عابلا ريصق ناكنإو بدأألاو

 ةمفت ةريبكة ري رهاط مامأن وعضي !وناكو رهاط سلجم نم رسياألا بناجلا ىلإ

 . دوساللا جاييدلاب ةفلغملا ةضفلا نم

 لج ىضقي ناك لب ناويدلا ىف سل املق قارعلا بتاكلا نسحلا وبأ ناك

 ناكدتف بتاكلا بقل لمحي هنأ عمتو ؛ ناطلسلا ىدل ةمدلا ىف م هتاقوأ

 ىف ناويإلا ىلإ بتاكلا اذه رضح نأ قفتا دقو . ناطلسلا ىدل ةمات ةوظح هل

 دوصقملا نوكي نأ درعبو 7 يلو دمج جم ىفو « ىودمح » بب فو اف و وم ىخس ىف ادك (1)

 ىلع قارشإلال © ىلوت مث « ةرازولا لغش بيرقلاسءألا ّح هل ناك دقق ءىودجلا لهسوبأ وه

 دحأ سخشلا اذه لثم نوكي نأ لمتحملا ريغ ف . باتكلا ىف دمب ينأيس اك« ةكلمملا

 ىف ىلأ دق مسالا اذه نوكي ثلأ ضايق  ىنغ دنع لمتحم نكسلو ؛ رهاطل نيمضاملا باتكسلا
 ىذلا «يتاد.هلا ءالماا وبأ » هلماو ةفرحم تدرو ىلا ءاسألا نم هريغ نأش هنأش افرح سوصنلا

 ىف ةروكذملا فاصوألا شعب قابطنال كلذو ( ٠١1 س١ حر ةيمنيلا ةمتت ىف هركذ درو
 9١. ةيشاع ةيلع بابكللا

 ىف ريمضلا مجرم نوكسي سف. سايق  ىنغ ىدل نال وبجم مسالا اذهو ةرابما هده (؟)
 ةمتن) « ءيناطلا مساعلا وبأ » وه انه هركذ بسانملاو « يناذسبلا لمس وبأ » نمو « هوهاو »

 ىلإ رغاط عم ةيباث داعو « ىرلا نم رهاطو ينادحلا مدق م مدق دقث ( /١٠١ س١ ج ,ةيمتيلا

 . ؟ ةيشاح ©« شيرح مسافلا وبأ » نوكسي وأ . ىرلا

 «دمت وبأ» جع« « ىزاف دمي وبآ كيب دواد » ببو « ىزاغ » وم ىفو ا ىفادك (©)

 نع فرم اءيياك <« ىزاق » و « ىراغرد » تنأ ضايق  ىنغ ىدأ نيقيلا نم برفيو طقف

 ىداباغود دمت وبأ وه دوسنلاو اذه «كيدأ» نع ةفرحت « كيب دواد » نأو « ىداب افوه ه

 م " ةيشاع . 38 سا ؟ ج هيميلاة متت ىف روكذملا

 ا هياتكسلا »> ارهاطو « ةءافكلا » تدرو 2(



 علم ؤ 8 سس

 سالك 0 ابفصو ىلا ةءطا كت لع نوسا#ب باتكلاو هابق رودصلا نأكو مول

 مامأ نيديسلا نيذه نيب هساجم راصف ةروصقملا ىف رصن ىبأ ةجاوالا نيم ىلإ

 مريغوأ نايعالا نم ناويدلا ىلإ نوتآلا ناكو لسمعلاب أدبو ناويدلا
 اوناك كاذكو« هنوري نيح رصن بأ عم ثيدسحلا ىلإ لاحلا ةعببطب نورداسي

 نولمحي نيذلا ءامدنلا ناكو . اضيأ هنم اهتوبلطي ةصقر وأ اءاتك اودارأ اذإ
 ماقتسا ىحاضيأ رصن ىنأل اهنوغلبي كلملا تامهم ىدحإ ىفناطلسلا نم ةهفادثم
 مهللا وحنلا اذه ىلع رومألا نوري ةيحالا كلت لهأ قبو ةيحانلا هذه ىف ىمآلا
 ةءافشل انايحأ ه.وءجاري اوناكف قارعلاب ارهاط ىأر دق ناكنم ضعب الإ

 وأ نيموي دعبو . هنع اوملكتي وأ هل اوبتكتي نأ ىمأي رهاط ناكف ؛ ةزاجإ وأ
 نع عمس دق ناكو موي ىحض ىف رصن ابأ ناطاسلا ىعد لاحلا اذه نم ةلثالث

 كعم اوناك نم باتكلا ءامسأ ليجست ىغبني : هل لاقف « ناويدلا ىف هسلجم

 ناويدلا ىلإ ىذاتسأ داس . بجيل أب سمأت ىح ىرلا نم أنعم ىأ نك وأ

 ىمسإ ج رخأ : لاقف ناطلسلا ماقف ةمئاقلاب مدقت مث نيتفئاطلا ءامسأ تاو
 هذه نم ىماجلا معتفلا ىبأو ىبيارفسالا سايعلا ىبأ طيس هللا ديف

 . ىرخأ الاعأ الإ لكن فوس ائإف ةمئاقلا

 ديبع لاخدإب دمحم ريمألا ىنرمأ دقل انالوم ةأيح هلل مادأ : رصن وبأ لاقف

 ديفي ليمج طخب بتكي بيبل باش ا ةياعر ناويدلا ىلإ هللا

 ناوي دلاىلإ هلاخدإب الوم رمأ دقف ىمئاحلا معتفلا وبأ امأ .ناويدلا ةمدخ ىف
 اك آلا نإ معن » : ناطاسلا لاقف . عدبعل لجن هنال دومح ناطلسلا دبع ىلع

 اهو « اقباس كناويد لع فارشإلل انلبق نم انيع دق اناك امهنكملو: لوقت

 فرعأ ن ١ أ نم 0 نيغلل اب » رصن وب 3 باجأف « ناويدلاب مويلا ناقيلي ال

 ؟كلذ لبق تفرع كنأ ول لعفت تك اذامو : راطلسلا هلأسف «مويلا اذه



 هس | دشن

 لمعلا مياصي ال نئاخلا نإف «ىدلع روف ناويدلا نع امهبصقأ تنك: باجأف
 .كلذب ارثأتي اليكو مالا اذه افرعيال نأ ىغبني : لاقو ناطلسلا كدحضف . هيف

 ىغبني أم رمأتس و فاضأم“ ه:مقفشأ الو مرك أقايحىف تدهاش أم ىرمعلوإ 65

 15. سخرس ديرب بحاص» : رصن وبأ لاقف . هللا دببع لمعي ناك اذام نكللو

 «داعف ةدوعلاب رصن ابأ ناطاسلا رمأو « ناتسراخط ديرب بحاص سنفلاوبأ ناك
 ىدانف لابقتسالاب نذأ امدنع ناطاسلا ىدي نيب افوقو ًاعيمج انكىلاتلا مويلا ىفو
 ؟ لئاسرلا ناويد ىف لمعتأ» : هل لاقف فصلا نم جرت هللا ديبع ناطلسلا

 بحاسص تنك: لاقف ؟ ىبأ دهع ىف كلمع ناك اذام : هلأسف « معن » : باجأف

 نأ ىغبنيف «ةيناث لمعلا كلذ ىلإ كديعن انإ : ناطلسلا لاقف . سخرس ديرب
 نالوازي ,كوبأو كدج ناكدقلو , كلانه ماحرلا ةرثكل ناويدلا فسلجت ال
 كنم ديفنف ءامدقلا عم نوكنت نأ ىغبنيف انديفت تنأو « لبق نم ةمدخلا هذه
 مث « فصلا ىلإ هناكم ىف داعو ضرألا هللا دببع لبقف . '"'بساملا تقولا ىف
 نابل نوكي نأ ىغبلي : .رراطاسلا لاقف «مدقتف . ىماحلا حفلا انأ ىدات

 سودبع كغلبيسو كلذل كانرتخا دقو ؛ ''”ريدج ءفك فرشم ناتسراخطو

 . فصلا نم هناكم ىلإ داعو ء ضرألا رخآلا وه لبفف . انرماوأ نم ىغبني ام
 :لاقف. امهعقونّح نيذهل ناروشنم بتكي نأ ىغبني :رصن ىبأل ناطلسلا لاق م
 انادزاو نيروشنملار رخل «ناويدلا ىلإ ىذاتسأ داعو «لابقتسالا ضفناو . هانسح»

 كلذل دحأ فرعي نأن ود ناويدلا ىف لمعلا نع نيلجرلا الك عطقناو ؛ عيقوتلاب

 أعيمج اوفوت دقو اذه . ىذاتسأ نم كلذ لك تعمس دقف ءلضفلاو بأ ءانأ امأ «اببس
 ديربلا لمع ضوفو امماهمو ةباتكسلا لامعأ نع افرصو . نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر
 موفي ناكىتلا ةريبكلا ماهل نم لمعلا اذهو « بتاكلا رهاط ىلإ ناتسيس ىف

 . تاويسلا يف ىك ()
 .«2 يمان د اف ف (9)
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 تمظنو «قارعلا رسولا ىفأ ىلإ ناتسهف ةنانك تضوفو لبقنم كلن ريزولا ا

 نم ىلعأ ةمض ىأف ٠ رش لك ىف مرد فلأ نيعبس مهتاتم تغلق تاناسحلا

 ٠ رجأ نود نومدخي لبق نم اوناكو « نوئشانلا باتكلا امأ . ةمهلا كلت

 ددرألاك ناك بتاكلا رهاط نكلو « ًاضيأ لامعأللا نع تايئترم مط تفرص دقف

 اذإو ًاردان الإ ناويدلا ىلإ رض نك ملف ١ لجخلا هارثعاو هلامعأ لالئخال

 ري اذ ناك ذإ .بأ رشلا ىلع فكع ف دوعي ناكام ناعرسف اموي رضح وه

 نأ قفتاو . ةقئاف ةمأو ناسحلاا نادلغلا نم ًاريبك اددع كلمب وبف ١ 497 ريثكلامو

 فارشالا لامعأب هلبق نم اوموقيو لاجرلا نم ةعبرأ اوراتخي نأ ناطلسلارمأ

 رصصن ىلأ ىلإ انابق نم رعوت نأ ىغبني رهاطل ناطاسلا لافو . اهاك كاملا لع

 : اذه لاقف ؛رمألا هريخأو رصن ىنأىلإ رهاط ءاجخل . مهل تاروشمملا بتكي ىتح

 هراذ بعسأ لسرأو أءاتسم رهاط فرصتناف . ةمزاللا حسا || دعأس أ امم

 انيلع جرعف رصن ىلأ ىلإ ةلاسرو ماه رمأنع كثدحأ نأ ديرأ : هلوق ىنغلس ىلإ

 ترسف . بهذا لاقف كلذ ىذاتسسأ تريخأف ناويدلا نم كتدوع دنع

 اذإ و« خلب ناتسراشف نا ركميس ىدح ىف هرادتناكو .ناويدلا نم هثدوع دعب هبا

 رهاط ناكو .شاير مخأو هنيز ىبمأب ةنادزم ؛ ىلعاألا سودرفلاك اراد ىرأ ى

 باطو ذإ ام ىنامأ أوفصو ةفرغلا ردص ىف هعم ىسلجأف ةمهلا ىلاع امرك امبش

 «ءانغلاو فرعلا ىفاوذخأو ءامدنلاو نوبرطملا أو ماعطلا عاونأ تش نم

 تيأر كانهو بارشلل اصيصخ هودعأ دق اوناكر خآ ساجم ىلإ انلقتنا مث انلك أف

 بارشلا ىف انأدبو فصولاو دسلا قوفيام فرخولاو فرثلا نم

 نم ةسخ ىامأ عضوو هن زا مدقت حادقألا تردأ ايلف ءانغلاو وهللا داسو

 كلذ رثأ اوعزوو اوماق مْ مثرد فالآ ةيمخ ىلع ىوتع اسكو ةنيغأا للحلا

 كلذ ءانثأ اسمه رهاط ىنماكف . ناءلغلاو نيينغملاو ءامدنلا ىلع ابايثو | ريثك ال ام

 اهيا ىلا ةناكملاو همدقتو رصن ىأ ديمعلا ةجاوخلا ةمظع ركنأ ال ىإ : ا
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 ىلع لوصحلا ةيغب ناطلسلا ةرضح ىلإ نوقباستي سالا نكلو ديعب دمأ نم

 ؛هلجأو هردقأل نا ويدلا اذه ىف لوألا ماقملا انياكل ناك نإوىنإو ؛هاجلاو ةربشلا

 ديمعلا ذاتساألا نم عقوتأف نآلا ىل امم ربك أ المع َّكِإ ناطلسلا دنسي فوسو

 مويلا ناطلسلا رمأ دقو « هردق ميظعب فرتعأو هلضفب رقأ م ىناج ىعري نأ

 .فكورقي عيمباو هنآل كلذء ىعم كلذ ىف ملكتو نيفرشملا روشنم ريرسحتب

 اهلاومأو املابعأو ةيناويدلا موسرلاو تالماعملاب رصن نأ نم فرعأ ىنأ
 ناكو ابباتك هل ةمرح هيلع تضرعف هيلإ رمآلا ضوفأ نأ ترثآ ىكلو

 لوقألل كتبعتأ امبِإو ارثأتم ١484 تعجر لعفي ملايلف اهريرحت ىلإ بلطي نأ عقوتملا
 . ااوص كلذ تيأر ول هغلبت ى اذه كل

 ةريبكسلا حادقألا انيلع تريدأ مث , لاما هيضتقي امب هتبجأو هرطاخ تبيطف
 هيلإ تيهذف ءارجف ىنوعدي ىذاتسأ لسرأو . اميمج أنقرفتق « مويلا ىهتناو

 : لاقو « هنع هللا ىضر كحضف « ىرجام لك هيلع تصصقف لاحلا نع لأسو
 بكر مث هند نم تفرصناو . اهب لوجلاو تالماعملا ةقيقح ىلع مويلا كعلطأس

 لوثملاب اونذأ نأ دعب مهنأ ىرجام بيجع نمو .هرنأ ف ترسو ناويدلا ىلإ
 كمعم ملكتي نأ رهاط ىلإ تع وأ دق تنك : لاقو ىذاتسأ ىلإ ناطاسلا تفتلا
 ةدوسم تدتر» : باجأف ؟اهخسن تددعأ لهف فارشإلا تاروشنم نأشب
 ريغتو «انسح» : لاقف ءاهررحأ مث نمو انالوم اهيلع علطيل مويلا ابخسنآل
 دقو بتكي عرشو ناويدلا لق رصن وبأ ذخأف ناويدلا ىلإ ندعو .رهاط هجو
 روشنملا روظو ربظلا ةالص ىتح لمعلا انب دتماو بتكي ام خسنال همامأ ىسلجأ
 نعم ىف دحأ ابلثم ىرب نلو ىأر ام هلأب .نرايعأالاو رودصلا رقأ ةروصب
 ناطلسلا ىلإ هلم تاقرو ثالث لع قيقد طخب انأ هتضيبو .ادبأ فارشإلا

 ةديدع ًاسن رودنملا كلذ نم اوخسنو « باجعإلا ةباغ هب بجعأف هيلع هأرفو
 رمأ يف ملكتي دعي ملو امامت هتلزنم فرعو ىذانسأ لضفب رهاط رقأ كاذ دعبو



 اذه لك مغرو قارعلا ىلإ شارف شان عم بهذ نأ ىلإ اهيف لخدتي وأ ةناتكلا

 رسو كلذل برطف هتخلبأو تبهذف ةببط ةلاسر هخلبأل ىذاتسأ هيلإ ىناسرأ دقف

 الجو ام عمتجاو تافطاللاو تالسارملا امهنيب كلذ دعب تلصتاو . ةداذلا

 ناكقملا مجأوهنأ الإ هسفن لع هاوطنالا ريثك ناك هنأ ولو ىذاتسأو . بارشلا

 . هناوضرو هللا ةمحر هيلع باوبآلا هذه لثم ىف هئامز دي رف دعي

 ةثاعيراو نرثعو نيد | ةئس خثرات ركذ

 ]وسو سل

 هللا ىضر دوعسم ناطاسلا بهذف ءاثالثلا موي ماعلا اذه مرحم ةرغ ناك

 كلانه يقيل ةقيدحلا ىلإ راسو ىلعألا دبع ىح ىف قسوجلا ىلإ مويلا اذه ىف هنع

 تيهذ ىلا ةنسلا ىفو . ةريثكللا ىناسبملا تفيضأو نيواودلا تدعأ ١ ؛ةثيح

 اذه رمأب تريغت دق ريلاهدلاو نيواودلاو ىناملا كات ماعم تدجو كلانه

 نإو .هءازإ ردق راحل نكي مل ثيم ءانبلا نف ىف هتفرعم تناكدقف ناطلسلا

 نكي ملو كلذ ىلع فاك ليلدل ةنزغ ىف مويلا دهاشي ىذلا ثيدحلا رصقلا

 ةدعو امن ارصق ططخ اكهديب هططقت ناديم الو لخدم روباسن خايداشب

 ركسحعم ىلإ فاضأو نايعلل هلثام نآلا تح لات ام تاحاسو ةريغص قساوج

 نالل قأب ابضعب لزب مل ةريثك ىنأبم تسي ناكوج تشد ىف ناطاسلا هدلاو

 . هبلع هللا ةمحر ءىث ركىف ةيآ كلملا اذه ناكف

 ءاعدتساب ىزوزلا لبس ىلأ لاجر عم ةيناطاس ةلاسر ةأره نم تاسرأو

 . هاكردلا ىلإ نسح دحأ ةجاوخلا
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 قرايرال يضفأ دق " ناكو هد ويق كلف دق ةعاقلا بحاص ينج ناكو

 . اه ةيشاح ضابف ل ينع همحأ ةساوخلا ىأ ()
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 رفاستنأ كب ىلوآلاو ناطاسلا اذه ىدل كتممس |وهوش مهمأب دنحلا دمئاق بجاحلا

 الاب امركم دوعت ىح ىغبني امب كنأث ىف ملكتأو ناطلسلا ىرتف ءىعم

 دوعسك ميلح <ركديس سلجو دحاو بم ىلع تحبصأ رومأللا نإف انه ىلإ

 .ىدأو . ةجاوملا عم رفاسو مالكلا ذهب قرايرأ '”عدضأف كلملا ريرس.للع

 كلذ ىف باتكلا نه دحأ نكي ىلف : ىصحال ةريشك تامدخ قيرطلا ىف هل

 ةجاوخلا ديسلا ربك الا هلجن ناكو ءاشنإلاو لسرتلا ف "” هتلزنا فري دبعلا

 نم رمأب رادبارشلا غراس وعدملا هقلطأف هندن ةعلق ىف القتعم قزارلا دبع

 ةجاولا هباجأف غراس ىلع دلاوا ىدل نبإلا ىئئأو هترضح ىلإ هب قأو هبأ

 ذإ هندنن ىلإ نألا ند وعتاف رادبارشلل لاق م ًاركش كنم رثكأل فاو لجأ

 هاكردلا ىلإ لصأ نأ دعب ركذأسو ًارغاش رفثلا كلذ كر رثي نأ ىغبنيال

 ذانسالا راسو مغ 0 داعف . كتلزنم عفريو كنأش ىف ديرب ام لانتسو كلاح

 ١6١ ضورف ىدأو ناطاسلا ىدل مدق خاب غلب اذإ ىّتح اديور سيئرلا

 مااكللا « بيطي هثدحو هفطالو هب ناطاسلا ىتحأف مارت-الاو ةعاطلا

 مايأ ةثالث حارتسا ثيح هلوزلل تدعأ ىلا رادلا ىلإ داعو ةمدخلا ىدأف

 حارتسا نأ دعب هنإ قبببلا لضفلا وبأ لوقي انهو . رصقلا ىلإ ءا

 هنكلو تايفاسثملاب ار ولا نأش ىف ثيداحألا ترو « يظعلا لج را م

 رمآلا ىف طيسولا وه « كاذ ذإ ىنذوزلا لبس وبأ او ؛ لبقي مل

 تافصاومو تارداصمو ءاطعو ذخأ نم « ءىث 0 لوألا عجرملاو

 ذآ سودبعبو هب ىلتخي ام رثكأ ناطلسلا ناكو . كلذ ريغو ءارسثو عيبو

 ناطاسلا باعصأ امأ . رخآلا ضغبي امهنم لك ناك نإو عيبا نيب نم اريتخا

 2 حلا هسا دس سيب جسر عسب بص هدب هجم ع

 نامرلاو ىدعلا هيشب ىدلا بدكلا ى ىعع انع كبرحو © هرو وح كبرح » هلومب رع (1)

 . ريض يم _ ةمامق 8 ده ابلوأ حتفب نوكم بيج او . لوألا 7 هر ماعم ىعملا ادهم ةماكسلاو
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 مو . مالم | 5 ايلا مهباع رم نأ وه هيأإ نوعي ام لج ناك دقن دومح

 ا كلت ىف هنمأ نكد ةدح رثكأ موي ىف رصن انأ ىذاتسأ طقرأ

 ىنإ الئاق ىقذوزلا لبس انأ ندح ديحأ ةجاولا باجأ دقو

 فك 2 00 0 وبأو أادبأ لمعلا اذبم مايغلا عيطتسأ الو تردث دق

 مماصملا بقارأسف انأ امأو ةراز را كل نوكتت نأوضرعلا هرايتخا ىغبني ريبخ

 تلو كلذ ناطلسلا نم عقون الى ل لبس وبأ لامف . ىغبسيأمب ريشأو دعبنع

 ملأ « هللا ناحبساي 598 ةجاوخلا هيلع درف . ىل ةمقال ذإ لمعلا اذهل الهأ

 ىف ناطاسلا تاباق نأ ذنم كلما نوتش تريدو .لامعألا كلن لكب مت

 لع ريست رومآلا تذخأو كلملا ريرس ناطاسلا لبنعا دقو مويل او ؟ ناغماد

 : لهس وبأ باجأ دقو . لبق ىذ نم ردقأ نوكن نأب ريل تنأف دحاو ٍ

 ءاج دقو نآلا امأ ةمدخلل ارضاح دحأ نكي مل اذإ كلذ لكب تف دقل معن

 سميشلا عم ةرذلل نوكي ىأش ىأو ةأرجلا ىلاثمآل وأ ىل فأَف كاثم دس

 ةجاوخلا باجأف . ًاعيمج ىدبالا تفكو ةقيقحلابكلثم ديس ىتأ دقو لطاب انكو

 نيموي لالخ هللا لسرأ دقو هراد ىلإ داع مث . كلذ ىف ركفتس انإ انسح

 . بجتس مل هنكلو بابلا اذه ىف تابفاسثملا نم نيتسلاو نيسنلا نيب ةثالث وأ

 قلتخاو ناطلسلا هاقتتسا ؛ فارصنالاب مم اباف ةرضحلا ىلإ اموي ءاجو

 دلاولا ةلذام انم هنأ لعي وهو ؟ لمعلا اذه ةجاوخلا لبقتي مل اذالل : هلأسو هب

 باجأف .هنيافكو هريبدنب انيلع لخب نأ ىغبني الف ةميظع امابم انمامأ نأوز ه١

 ىال وم لضفل ىلاعت هللا ءاضق دعب ةابحلاب ندم انأو عيطم دبع نإ ةجاوخلا

 ترذن دق ىنأ نع الضف لمعلا نع ًارجاع اًخيش تحمبصأ ىنكلو ناطاسلا

 .ناطلسلا لاققف ..ريشكب صن ىباصأ دقو لمع ىأب موقأ الأ ةظاذم اناهأ تمسفأو

 ناك نإ لاقف .اذه نم رثك أ عانتمالا ىلع نرصت اله كنبب نع رفكسم انإ

 نم هل نعيأم لسريو ناويإلاب هدبع سلجيل ىالو» نذأيلف لوبقلا نم دب الو
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 رمآلاب موقأ مث « باوجلا عمسيو ؛ ىلاعلا سلجا ىلإ ةقث ناسا ىلع ةبفاشم

 : ةجاولا درف ؟ راتخت ةقث ىأو انسح : ناطلسلا لافف . ىلاعلا رماألا بسح

 اضيأ مدقتي نأ باوصلا نم هلملف ؛ لمعلاب نآلا مئاق ىنزوزلا لهم ابأ نإ

 اهف قابفاشم لمي ناك هنأ نع الضف « قدص لبجر هنإف ناكشم رصن وأ

 اوساجو لئاسرلا ناويد ىلإ ةجاولا بهذو . ادج انسح ناطلسلا لاقف . قبس

 . نياتتع كلانه

 ىسلجأف باهذلاب تدمه دق تنك لوقي ناكشم رصن ابأ ةجاوخلا تعمس

 ىحتتا ىح ىنعدي ال هنإف ناطلسلا ىلإ ةبفاشم لم كؤاقب ىغبني بهذ ال الئاق

 . ةرازو تاقوأ ال هللا ىلإ ةبانإ مابأ قايح ىف مايأ نم قب ام نأ ذإ ةيواز

 «بوصأألا وه ناطلسلا هآرام فرإ « انديس ةايح هللا مادأ : تلقف

 ءابعتهل ببسي ىمألا اذهب ديسلا مايق نأ هب ملسملا نمو «ديبعلا كلذ نسحتسيو

 .هيأر دادسو ةجاوخلا ريبدت نسح ريغب نكمي ال اهزاجنإو ةريثك مابملا نكلو

 : مثرمأ كيلع خي ال نيديدع ءارزو تم ىرأ ىكلو كلذكل هنإ : لاقف

 هل تلق مث . ةعاطلا نم رفمال نكلو ةلكاشملا هذه ىلع نم دجوي معن : تبجأف

 ىنزجعأو هرمأ ىنبعتأ دقو ةيافكلا لبسىنأ ىف نإ ؟ رومآلا هذهو ىنأش امو

 . كيلع دمتعأ ىنإف « اذه ىف ركفتال ىباجأف . اب لزتعا ةليح ىف ركفأ انأف

 لوقي ناطلسلا نم ةفاشع لبس وبأ راج م رثحالا بجاو هل تيدأف

 ريثكلا موللا لمتحاو مالآلاو نحل ىش انيبأ مايأ ةجاوخلا ىناع دقل ءاهف

 موفي نأ ىغبنيف « اندبعل ةريخذ هؤاقب راصف 8 0 مهنَأ بيجعلا نمو

 ناوعألاو باتكلا كرمأب رمت, فوسو كقحل ًاريدقت كلذ ىف نإف رمآلا اذهب

 ىأب موقأ ال نأ ترذن دق تنك ةجاوخلا لاقف . رومألا مظتنتو رفتستف

 ترآ دقو ؛ نييلا نع رفك أس لاقف لضفت دق ناطاسلا نكحار ةمدخ
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 رمأو « ًاميمج اهملاط دبعلا نأ ول لمعلا اذهل اطورمش كلانه نأ الإ ؛ ًاضعيأ ةعاطلا
 بيعالالا كلت ىف اوذخأو قوداعو مدخلا ءالؤه لك لع جيرخ أجب ناطلسلا

 ؛ ةريطخ ةنحم ىف كلذب ىتومقويف ىضاملا ناطلسلا دبع ىف اهوك اح ىلا

 نإو ؛ ودع وأ مصخ ىأ تمن ىل سيل ذإ «بلقلا غراف اماه شيعأ نآلا انأو

 ُكلِإ بسنيو ًانئاخ ىبمأ اهنودب لمعلاب تقو طورشلا كلت نع رظنلا تضضغ
 لع بجو اذإف كلذك ناطلسلا مامأو ىلاعت هللا مامأ الوئسم نوكأو رجعلا
 تق امنه ىننكمو اهرقأ نإف « ًاعيمج طورشلا ىلع ةقفاوملا هنم سلاف لمعلا
 « . بجاولا هب ىنعقي 5 مصنلاو ةمدخلا ءادأب

 تلق دقو ؛ هلوق ناطل بسلا غيلبتل لبس وبأو رصن وبأ انالك بهذو
 نم ةدئاف ىأف رمآلا اذه ىف ةطساولا كنأ امم : لبس ىبأل قيرطلا ىف نحنو
 ىنكلو . "لع دمتعيال هلعلف كدارأ ىذلا وه ةجاوملا نإ باجأف ؟ ىدوجو
 أدل بدلا بناج تيعار ةرضحلا ىدل انلوثم دنعو ىدوجولاضعتم هتيأر

 تقاضف مالكلا ىنم بلطو ل !ناطلسلا هجتا هيف ذخأ ايلف ثيدحلا ىف لبس وبأ

 هيلإ ديعأس ىلإ ناطلسلا لاقف . امامت ةهفاشملا تحرشو اجرح لبس ىلأ سفن

 لامعالا ىرجتسو اذه :برحلاو ناجوصلاوبارشلاو وبللا ادعرومألا عيمجي

 هبأر لع ضارتعا ىأ انابف نم نوكي نأو «هريبدتو هرمأب ىرخألا ءايشألا يف

 همدقأ تنكىفأ مغر املأتم قب لوس ابأ نأ ديب باوجلا تغلبأو تدعف . هرظنو

 .ىنع ناكفنيال امثالك ةجاوخلاو ناطاسلا ناكدقو ةليحلاام نكلو ءىش لكىف

 ضرعتل اطورش:بتك أو يبأر ىرأ فوسس :الئاق ةعاطلاو عمسلاب ''”باجأو

 راديف هعبقوتب اهدكؤيو هطخب املع بيجي ىت> اولع هللا هداز ىلاعلا ىأرلا ىلع

 رومألا تماقتسا فيك ملعت تنأو . ىضاملا ناطاسلا دبع ىف ناك المعلا اذه

 )١( ةيهاح سايف  ىنغ) بحأ ةجاوخلا يأ 4 (
 ) قيربا س١1 ع (6
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 :لاتف ةجاولا ةلاقم ١ هم انغلبو ناطاسلا ىلإ انبهذف . رم انأ اب دبعلا كلذ ىف

 ةعلدلا ىدنرب ىّتح لامععالا كيب نم ًادغ ةجاوخلا ىبنلي نأ بجي ءائسح»

 :الماق رصن انأ انأ ناطلسلا ىنادانف انفرصتاو كلذ هئليئسو مهند انبج أف.« دغ دعب

 توندو ةعاطو ًاعمس تاقف . كعم ًاثبدح ال نإف ةجاوخلا باهذ دعب انيلإ دع

 :تاقفةجاوخلاو انأ تيقبو لبس وبأ بهذ مث «ناك امب هتريخأو ةجاوخلا نم

 اهانلمح ةيفاشم لوأ ىف قبرطلا ءانثأ لبس ابأ تغلبأد قل « ىال ومةايح هللا مادأ »

 ةجاوذللا كاعد امنإ ىباجأف .لعفلاب كتطاسو عمرومألا هذه ىف نأشىل سيل نأ

 نالعلسلا نيبو لب ةطساولا وكي نأ تدرأ معلا ةجاولا لاقف .ف قثيال هلعلف

 رورغملا اذهو « ىغبني امب افراع ىلع بذكي الو مالكلا فريال السم الجر

 كلت مهترازو مهنع بهذتس ةرازولا ءاب أ تق اذإ نأ نوبسحي هؤالمزو

 بلط نع فكيف هديكو هحور ملتي يح الوأ هقنع قدأ فوملو مقل

 قيضيسو | ربصعيطتسي نا هنأب لع ىلعل ىنإو نيرخآلاب لعفأس كلذكو؛ ةرازولا

 دازو بانذآلا نم ريثك مامأ هشرعل قيرطلا ناطلسلا اذه مق دقلو ىمآلا اذه

 مث. نوكي اذام ىرأ ىتح داشرإلاو مصنلا نم بحي امب موقأسو مهتأرج ىف
 . تيجأت ؟بتكي نأ ةجاوالا ديرب اذام ىنلأسف ناطلسلا ىلإ تبهذف فرصنا

 طورش ريزولاك اذ بتكينأب امظع اورزوتسي نأ اودارأ اذإ ةداعلا ترج دقل

 هركذ رع هللا ىلإ اهرخآ ف بلطيو اهعقويو هطخم ناطلسلا الع بيجو ؛ هلم

 ناسل ىلع ىرجيل ةماتلا هطورشب مسقلا ةروص ابعمن وكي نأو ؛ريزولا ىعرينأ

 ,بتكأ أذإ لاقف .اهجو؟ لمعيس هنأ هسفن ىلع دبشيو هطخم اهليذيلو ريزولا

 اذه ادغ مب ىح مسقلا ةغيص كلذكو طورشلا كلت باوج ىف هتباتك ىغبلي ام

 ًاعمس : تلقف . ةفقوتم ابلك رومآلا نآل دغ دعب ةعاخلا ةجاوخلا ىدتر.وو رمألا

 رصعلا ةالص دنع ناطاسلا ىلتخاو خسنلا هذه تددعأو تفرصنا مث . ةعاطو
 سلجو لابقتسالادعب ىلاتلا مويلا ىف ةجا وخلا ءاجمث ٠ هتبمعأف امج اهلع فقوو
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 ناطاسال لبس وبأو رصن وبأ مدقو . لابقتسالا ىبتنا نأ دعب ايلتخم ناويإلا ىف
 دعب ادحاو طورشلا باوج هطخي بتكو ساطرقلاو ةرصلا بلطف ؛ طورشلا
 ضم ةيوجأللا أرق الف ةجاوخلا ىلإ اهب اًواجو نيهلا اهتحت بتكو امعقو مث رخآ
 .هناكمف سلجو داع مث ه6 ؛ ناطلسلا دي لبقو ريرسسلا نم فدو ضراآلالبقو
 هطخب ابعقو مث هناسل ىلع اها رجأو هل مسقلا ةخيص لبس وبأو رصن وبأ مدقو
 مسقلا كلذ ءازإ هعم ناطلسلا فطلت دقو « هسفن ىلع لبس انأو رصن ابأ دثأو
 علخنل ادغ انيلإ دع ٠ ناطاسلا لاقف ٠ ضرالا ةجاوخلا لبقو ىسحلاب هدعوو
 ةجاوخلا لاقف «اهزاجنإ ىغبذي ةريثك ماهم انمامأو ةقفوتم رومألا نإف كيلع
 ."ةناخ تاودلا مسقلا باتك اوعدوأو هعم طورشلا اولمحو « ةعاطو ارم د
 ةيدومحلا تاماقملا باتكىف مسقلا ةخيصو طورشلا كلت ةروصتركذ دقو اذه
 . ليوطتلا ةيشخ اه اهركذ نع تلدع اذأو ؛ هتفلأ ىذلا

 ذإ بواقلا لع فوخلا ذوحتساف بتتسا دق ةرازولا ىمأ نأ عيملا نقيأ

 قباوس مهل تناكنم سولق ايس الو اريغص الجر ةراذولا رمأب مئاقلا سبب
 ناكو هنم دشأ نكي مل ىوه هبلغ دقف ىفزوزلا لبس وبأ امأ «ةجاوخلا ءاذيإ ىف
 مدقتسسا ىذلا وه هنأو هل تناك امنإ ةرازولا هذهنأب سانلا مامأ رهاظتي
 ناطلسلا ند «لوقي اكسيل ىماأللا نأ نوفرعب ءالقعلا نراكو « ةجاوخلا

 نسمح دمحأ ةجاوخلا ىرب نأ نم اكاردإ رثكأو ىهدأو مظعأ نأك دوعسم

 صخش لكردق فرعي ناكىذلا وهو سانلا نم هريغ ةرازولا دلقيو همامأ
 ناك ناطلسلا نأ ىلوق ىلع حضاولا ليلدلاو « لمعلا ىلع هرادتقا ىدمو هنلزنمو
 ةجاوخلا الإ ةرازولا بصل قيليال ةاره ىف دمحأ ةجاوالا ةافو دعب لوقي

 نمهعضرم ىف هلك كلذ حرشأ- و. ةعاملا كلت دوجو مغر دمصلا دبع دمحأ

 , ًاباتكساا ناويد اهب دصش (1)



 مس 144 سس

 ىأ هنإف ىناذآو ىنلآ هنأل سيل « لبس ىبأ ىف ىلوق نإ ىرمعلو . ميراستلا

 ىلع رخآلا انأ قايح تفرشأ دقو اوبهذ دق موسقلا لك كلذكو لبس وبأ

 ىلع اوضرتعي نل ايندلا اوكرع نمم ءالقعلا نأ لعأو قدصلا لوقأ ىنكلو اهئياه

 هذه ىف تركذ ام عيمجو اذه « لبس ىبأ ىلع الماحت هودعب نلو « ىلوق

 عيمجو ىمصعي هركذ زع هللاو هيلع بيجأ نأ عيطتسمل ىفإو ىمذ ىف رومألا

 . هتمحر ةعسو هلضفو هنمب للزلاو أطخلا نم نيلسملا

 اذه نم رفص ربش نم نولخ عسنل ىلاتلا مويلا ىف ةجاوخلا رضحو

 .نايعاللاو هوجولا هعبتي ةرضحلا وحن مدقتو هاكردلا ىلإ ١ هه ماسعلا

 تفتلا مث ةعاطلا ضورف اعيمج اودأو مشحلاو ىلاوملاو رباكألاو نومدقللاو

 انمامأ نإف ةرازولا ةعاخ .ىدترت نأ بح » هل لاقو ةجاوخلا ون ناطاسلا

 هيلإ لوؤت ام لك ىف انتفيلخ ةجاوخلا نأ عت نأ ىغبني كلذكو ةريثك امابم

 ضرتعي نأ دحاأل سيلو نوئشلا ةفاك ىف ناذفان هرمأو «”راشإو دالبلا طاصم

 ناطلسلا راشأ مث « ةعاطو اعمس » لاقو ضرألا ةجاوخلا لبقف «هاربام ىلع

 ثيح سبالملا ةنارخ ىلإ ةجاوخلاب بهذيل ؛ "'نيكتاكلب باجحلا ريبك ىلإ
 '""ىكلفلا مجنملا امددح ىتلا ةديعسلا ةعاسلا لولح | رظتنم ىحضلا بح ثكم

 ىلإ هتدوع راظتنا ىف "”اروضح اعيمج مشحلاو ىلاوملا ناكو ةعلخلا ءادترال

 انأ تنك دقو ةعلخلا ةجاوخلا ىدترا . سلاجو فقاو نيب مثو طالبلا

 هتيأر ام الإ نآلا لوقأ تساف ىري ام كاذنآ دهاشأ لضفلا انأ ىنعأ

 ءابق نم ةنوكم ةعاذلا تناكو ىميوقتو ىقاركذم رم وأ ىنيعب ذئنقو

 ناويد نع ) « ملاعو ريك ٠ ىنمع ةيكرملا ةخالا ىف ماللا نوكسو ءايلا رسكب ء اكلب )١(

 . ١ ةيشاح شايف  ىنغ ( كربلا ثافل

 5-5 ىنغ ) عويس م ابلكو 8 ناويدلا يلد وه و 6 نييدطصم 0 اف ىفو جم بب ىف اذك ()

 , (" ةيشاح يضايف
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 ةردأن ةيصقم ةريبك ةعبدب ةقيقد شوقن هيلع « ضايبلا عصأن ىدادغب ىنوطالقس

 ؛ لاقثم فلأن رت ةقطنمو ةمفن ةلسلسوةميقلا ةعفترم زارطلا ةقيقد ةفيطل اهنكسلو

 سبالملا ةنازدض باب ىلع اسلاج نيكتاكلب بجاحلا ناكو . زوريفلاب ةعصرم

 نم نيصفو اليدنمو !رانيد هيلإ مدقو « هايإ انيم ماق ةجاولا جرخ املف

 ةايحص : الئاق ةبجا ولا هبطاخغع ؛هنم ونديل مو مخ ىف ابكحر نيعلا زوريفلا

 هباجأف . كلذك ىنع اوحنتي نأ باجحا لقتلو ؛ ىنع مست هسأرو ناطل.سلا
 ملعي وهو , ىمألا اذه سيئرلا ذاتسالا ىلإ بلطي نأ ىغبني ال نيكتاكلب

 انباع بجو: ىلا ناطللا انديس ةعلخ ىدن ِس هنإف كلذ نع الضفو هل ىمالخإ

 باحصأ نم ريثكو نار خآ نابجاح هعمو ةجاوخلا ىلإ مدقت مث ء اهتمرح هباعر

 مسرلا نآل انولم ءابق سيلأو ةباجحلا بقلب ةجاوخلا نابلغ دحأ بقلو. بترلا

 ةجاوخلا طسوت امدنعو . داوسلاب مهماع ءارزولا باجح لخدي نأ ىضقي

 هل لاقف ؛ هوساجأو ناطلسلا ىلإ هن اوبهذو باجحلا ةيقب هلبقتسا « رادلا

 ريرسسلا نم فدو ضرألا ليقف ةجاوهلا +٠٠ ضيف «ةجاوخلل كروب »

 فالآ ةرشع ليق ام ىلع هنمم غابي رهوجلا نم ادّقع ناطلسلا دي ىف عضو مث

 وهو همسا هيلع شقن « زوريفلا نم امتاخ ةجاوخلا ناطلسلا ىطعأو . رانيد

 .انرماوأل ةيلات كرماوأ نأ عيمجلا لعيل « كيلإ هللسن ؛ انكلم متاخ اذه : لوقي

 بكوم ىف هراد ىلإ داعو ضرألا لبق مث ناطلسلا دي لبقو ةجاوخلا هذخأف

 ؛ ةيونلا سارح ىوس رصقلا باب ىلع قدي ملو هلثم دحأ ركذي ال مظع

 ؛هيلع نودفي نايعالاو رباكأللا ذخأو هتيب ىلإ فلد مث ىلعألا دبع بابب رمو

 مهضعب ناكو ٠ لبق نم-ريزو هري ملام لاحلاو راثنلاو نايلغلا نم هل نيمدقم

 ؛هيلإ مدق ام ليجستب رمأف فوخ #.رع ضعبلاو صالخإ نع هيلإ برقتي
 ناكف ادحاو اطيخ ابسبنم هسفنل لبقي ملو « ناطلسلا ىلإ هلمح رعوأ مث

 هب دتمأو . اددؤسو ابيذمت هتامز لهأ رثكأ ناك ذإ عيمجلل ةودق اذه ىف
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 .ادوهشم اموي ناكو «ةالصلل الإ هسلجم قرافي ملف « ربظلا ةالص ىوح سواجللا

 ةمامعو ايدركمابق هتداعك ايدتر م ةعلخلا ريغب هاكردلا ىلإ ىلاتلا مويلا ىف رضحو
 .امئادهنع هللا ىضر ديسلا اذهاهب دهاشي ناكىلا سبالملا ىهوةينئاقوأ ةيروباسي
 هل ناك ةجاوخلا نأ هريغو ىنئاقلا ميهاربا أ ادختكسلا لثم هتاقثث نم تعمسدقو
 نونظي سانلا ناكف ةنس ةدم ابامعتسي دحاو نول نم ءابق نوثالث وأ نورشع

 ؟ قا نأ ءابقلا اذمل نآ امأ « هللا ناحبس نولوقيف ادحاوتابق الإ كلتمي ال هنأ
 هعضوميف كلذ ىلإ ريشأسو هطاشنوهرث آمل دحال اردان الجر ناك دقف لك ىلعو
 ةناردخ اهوعدوأ ءابق نيثالث وأ نيرشع اوعنص ةنسلا تهنا اسلف . كللذ دعب
 هللا ىضر دوعسم ناطلسلا هن ىلتخا مويلا اذه ىف ةمدخلا ىلإ قأ ايلف سالما

 فارطأ تدمجل ربظلا ةالص ىّح ةواخلا تلاطو لابقتسالا ىهنا نأ دعب هنع
 تاوصأ تعفتراو راتس ءارو نم رومأ ترجو . فوخلا ةدش نم ةعامج
 ساجلا كلذ ىف مام ءىث ١و9 ةفرعم ىريغ وأ انأ عطتسأ ملو ةبراضتم
 علا مهحنمو ةعامج ىلإ بصانملا دانسإ م تارامأ تربظ امد.ع نكلو
 هذه لك نأ ءالقعلا تبثو رومألا تحضتا نيرخآ ةعاج قحمو برضو
 ةالص تقو ؛ طالبلا لبط قد امدنعو . ةواخلا كلتل ةجيتن تناك امبإ لا وحألا
 ةبقاعلا ىثخم نم لك ذخأو ادئاع بكرف هداوج اوبلطو ةجاوخلا جرخربظلا
 ىسرافلا دم انأ ةجاوخلا ىعدتساو ؛ راثتلا مدقيل ليللا ىح مويلا كلذ ىف ىأي
 ري مساسبسقلا ىنآل ةياتكلاب لغتشا دقو هلاتك صاوخ نم ناكو بتاكلا
 ىلإ كلذ دعب لقتنأ دق ناكو ؛ ةجاوخملا ةنحم مايأ « دوم ناطلسلا نم رمأ
 ؛اتناويد باتكنم ناكو «بتاكلا قييبلا مهأ ربإ ىعدتسسمأ 6 ؛ كنسح نآويد

 نأ ىغبنيف اكيف ىقث عضأ انأو , ماواللا ةعاطإ نم باتكسلل دب ال » اهل لاقو
 نأ ىغبني كلذكو ةئاتكملا ف لمعلا ىلإ اردابتو ءادغ ناويدلا ىلإ | رض
 . ةعاطو امس الاقف .نودعاسملاو خاسنلا ىنأي
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 ةرابملاو طخلا ةدوجب ارهْشم ناك ىذلا ىسبلا رصن انأ بتاكلا هفطعب لهو

 هب اوقفر نم وهو « هتنم مايأ دهلاب ةجاوخلا مدخو ءاشنإلاو لسرألا ىف

 دنسأف . خلب ىلإ نجسلا نم هصالخ دعب هبصو مايألا كلت ىف هياع اوةفشأو

 دمع وبأ ىفوث دقو « ريثكلام ىلع لصحخل '”ثاثدتسالل بهذو اليلج المع هيلإ

 ةمدخ ىف هلامعأب موقي ايح لزب ملف رصن وبأ امأ ؛ امهياع هللا ةمحر ميهادإ وبأو

 نوكيل هيرازو دبع ىف قزارلا دبع ةجاولا هراتخا دقو ةرغب ةرساألا كلت

 لبعلا لصاو ىذلا ىسرافلا هللا دبع ابأ هتياعرب لعت م« هناويد بحاص

 دبع ىف متلب ديرب بحاص اذه ىسرافلا هللا دبع وبأ ناكو ةجاوخلا ةمدخ ىف

 هتنم نابإ اريبك اباذع ىساق هنأ الإ « اعيفر ابصنم ىلوتي ناكو ةجاوخلا ةرازو

 هوباس دقو اقباس تركذ اك « هلزعب لجعيل ةنزغ نم قييبلا كريمأ راس دقو

 . ةلئاط الاومأ

 لباقو طالبلا ىلإ ريذولا رضح ءاثالثلا فداصي ناكو ىلاتلا مويلا ىفو

 ةداجس هسلجم ىلو اسم اوطسب دق اوناكو هناويد ىلإ فرصنا ١68 مث ناطلسلا

 بلطو ؛ ساجملا ردص نع اديعب سلج مث نيتعكر ىلصف « نوللا ةيزوريف

 ءارزولل عضويو مدقي امافيفخ اجردو قاروألانم ةعومج عم اهب اًواج ؛ ةربح

 ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دجلا « ميحرلا نمحرلا هللا مسب د : اهيف بتكو ةقرو ذخأف

 بحت املقعأ مهللا « ليكولا معنوهل|ىسحو نيعمجأهلآو دمع قطصملا هلوسر لع.

 هلل اركش « نيك اسملاو ءارقفلا طعيل « نيمحارلا محرأ اي كدتمحرب ىضرتو

 نمو فال ةرشثع زيخلا نمو مرد فالآ ةرشع "”قرولا نم «نيملاعلا بر

 تاودلا ىكإ اهم ىر مث ؛عارذ فالآ ةريشع سابركسلا نمو فالآ ةسمخ محلا

 ٠١( ؛ يشاع ضايف د ىنغ ( ىاسلا باتك ) جارحلا يباج ثحتسلا ٠
 )9( سوماقلاو حاحصلا نع ) كوكسملا مثردلا ىنمع اهرسكي اذكو « ءارلا حتفب قرو (

 ةيقاح ضأه س يش 1.٠
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 مهنم ددع مدقف « تاجاحلا بابرأو نيملظنملاعدا :  لاق مث وتلا ىف اهذفنف راد

 نا وبدلا سلجم نإ » : لاقو نيرك اشمبف رع مْ موهصنأو مهتامالظ ىلإ عمتساف

 سانلا ءامدرتكف . ةجاح هل نم لك مدقتيلو باجحالب ناحوتفم ىارسلا بابو

 ماظنلا ةياغف اوسلجو |ورضح دق باتكلاو نوفوتسملاناكو .مهسفتأ اولءأو هل
 «دادعتسا ىلع ادغننوكتل د : الئاق مهبطاخو مهلإ تعتلاف هلامثو سلجلا نيم نع

 '« فيوست وأ لابم] نودو لاحلا ىف مكلإ هبجوأ لاؤس ىأ ىلع ةباجإلل
 ىلع لمعي لك ناك ذإ « نوكي ام أوسأ ىلع ريست تناك مويلا ىلإ رومآلا نإف
 امامت كف رعي نسح دهحأو اذه ) ةلودلا لاصم كلذ ببسي تروهدت ىح هأ وه

 مكنم لك لختشي نأو مريس اوريغت نأ ىغبنيف نألا تح هيلع متنأ امب ىضري ناو
 ضب مل: مونك امأف اودمجتو اعيمج اوفاخو ةفش تنبي مثدمحأ سني ف .«هصخعابف

 دعبو . مويلا كلذ ىف هل راثنلا مدقت ىف اورمتساو هراد ىلإ افرصنم ةجاوحلا

 وفرشمو ناطاسلا ونزاخ هل امباباباقو متاوقلا ةجاوخلا بلط رصحلا ةالص

 بهذلا نم ىصخن ال ةريثك الا ومأ تناكو افئص افنص ناطلسال اهومدقو هاكردلا
 ةيلاغلا بئاجنلاو لويخلاو نيزاتمملاكارثأألا نابلغو ةطيخملا ريغ سبالملاو ةضفلاو

 ناطلسلابجيأف ؛ةيناطلسلا رودلاو ٠١ه. روصقلا هب نادزت ام مظعأ نم ءىث لكو

 لاومآلا هذه ذخأيال ملف ضافولا ىلاخ لجر ةجاوخلا نإ لاقو باجي امأ اهب

 فلأ ةئامسمخوريئاندلا نم فالآ ةرشع هيلإ لمحب نأ سودبع رمأ مث ؟ هسفنل

 نيتلغبو ةصاخلا ليخلا رم ةصخو كارتآلا نابلغلا ةريخ نم ةرشعو مرد

 ضيم ءايادهلا كللتب ريزولا ىلإ سودبع مدقت ايلف . بئاجنلا نم أرشعو نيتجرسم
 ريزولا ءاجو . سودبع داعو « اريثك ناطلسلل اعدو ضرألا لبقو هناكم نم اذه

 رفص ربش نم نولخ عبس ءاعبرألا موي قفاوي ناكو مويلا كلذ ةادغطالبلا ىلإ

 ءابثنا دعب ريذولا ءاج مث ادورشم امظع اموي ناكف ملاظللل ناطاسلا سلجو
 هلثم نم عقوتي اكرومألا ريبدت ىف هلامعأ رشايي أدبو ناويدلا ىلإ لابقتسالا
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 ةبفاشم هلسرأو ناويدلا ىلإ ءاخ ىحضلا دنعناكشمرصن ابأ ةجاوثملا ىعدتسأو
 ىنأل نإو هالو دملا نيب ؟ ضرعلا لامعأ نإ ه هل لوقي ناطاسلا ىلإ ةي رس
 ملغي مث هئاعدتسإب رمأيلف انالوم ىأر نإف اهبجو راص دقو ةمرح ىفزوزلا لبس
 لك دبعلا مدقيسو اذه « لامعألا مأ رم هنإف لمعلا اذهب مابقلاب هفلكيو هيلع
 . ماظن ىف شيجلا رمأ ريسي ىح داشرإلاو ةنوعملا نم فرعي ام

 ناكو مدقتلاب لبس ىبأ ىلإ ناطلسلا راشأو ةهفاشملا غلبف رصن وبأ بهذو
 فرصتا مث ضرألا لبم وبأ لبقو اليلق هملكف سلجما ىف ءامدنلا عم اسلاج
 ىلإ ابجراخن نمرخآلاو ىارسلا لخاد نم امتدحأ باجحلا نم نانثأ هب بهذف
 اهتلمج م ءاليل هل تدعأ ةياغلل ةرخاف ةعلخ هوسبلأ ثيح سبالملا ةنازخ
 ؛ ما رثحالاو ةيحتلا ىدأو ناطلسلا مامأ لثف . لاقثم ةئاعبسب ةهذ ةقطنم

 ميظنت ىف هتروشم لمعتلو ريزولا ىلإ بهذا « كلل كروب : ناطلسلا هل لاف

 لبقو «٠ ةعاطو ًاعمس» لبس وبأ لاقف .لامعألا مَأ نم هنإف , دنجلا ر ومأ

 ثدحنو هراوج ىلإ ريذولا هسلجأف ةجاوخلا ناويد ىلإ ًاسأر بهذو ضرألا

 مشحلاو ىلاوملاو رباك الا عيمج هيلإ عراسف ٠ هراد ىلإ عجر مث ريثكت طل هيلإ
 عيمج ليججستب كاذك رمأن ؛اريثكح الام هيلإ اولمحو مايق ريخ هقحب اوماقو
 . ةنازلا ىلإ هلسرأو هورضحأ ام

 "”ةرازولا نملرع دق ناكو « ىودحلا لوس ىلع اوعل.خ ىلاتلا مويلا ىفو

 :كلمملا ىلع ناطلسلا لبق نم فارشإلا لمع هيلإ اوضوفو ةرخخاف دج ةعلخ
 34م لثف 0 ةعبرألا رايكلا نوقرشملا مجامو نيفرشلا ٠ ةماع هرمأب رأي نأىلع

 , ؛ ةيهاح ضايف ى يه . دمخش ريمألا مايآ اريزو ناك(١)
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 ىف ةقباسلا قح كل نإ : ناطلسلا هل لاقو مارت>الا مسأرم ىدأو ناطلسلا ىدي

 .مايقريخلمعلا اذهب موقتنأ ىغبنيفانمل ودا كينافتو كصالخإتيث دقو « ةمدخلا

 اك هراسي ىلإ ريزولا هسلجأف «ناويددلا ىلإ فرصنا مث « ةعاطو ًاممس» لان

 ابلسرأف ايادهلاب هيلإ اومدقتو اريثكديلع ىنثأوماركإإلا نم ةياغف مسرلا ىضتقي

 اليثم اهل دحأ ركذيال ةروص ىلع نيواودلا نوئش تمظتناو .ةنارخلا ىلإ ابلك

 ماقتنالل دبع هروف نم ريزولا أدبو . ديبأتلا لك ناطلسلا هديأو لبق نم

 ةرامإ نم لورعملا ريثك مساقلا ىبأ ةداسلا نأش ىف رماوأ «ارس هنم تردصف

 ناكو ءامدنلا ةلمج نم اناك دقو ليقعلا نسحلا ىنأو ىريصحلا ركب ىأو ضرعلا

 ناك دقف ىريصحلا امأ خيراتلا اذه ىف هيلإ ترشأ رمأ ىلع اومدقأ دق ءالؤم
 ناطلسلا اذه عم بداألا دح زواج دقو ءدوم ناطلسلا دبع ىف ةربابجلا نم

 '”ىرئتشاو ةرازولاب ريثك مساقلاوبأ لغتشاو « نيترم فنعو بارشلا ساجميف

 . مهنم لكب رم ام دعب ر ذأسو « نسحلا أ همالغ

 ةرخاف ةعلخ اودعأ دق |وناك؛ رفص ربش نم رشع ىداحلا دحألا موي ىف

 تاراشلاو- ةضيرعلا تابارلاو سوكلا المج _.رم ناكو باجحلا ريبكل

 وحنلا ىلع ىرخأ ءايشأو ةطيخلا ريغ ىواسكلاو دوقنلا سايكأو نايلغلاو

 ناطلسلا ىمأ« لابقتسالا ىبتنا ايلف « ناج رج ىف بيرق ىلع بجاحلا هحنم ىذلا

 تعضوف ؛ ةعلخلا هوسبارو سبالملا ةنازخ ىلإ نيكتاكلب بجاحلاب اوبهذي نأ
 سايكأو تاراثلا تكرثو ؛ ىارسلا باب ىلع مالعالاو لاما ىلع سوكلا

 ةوسفلقلاو ءادوسلا ةعلخلا ابدترم وه مدقتو « ةقيدحلا طسو ىف نايلغلاو ماردلا

 ؛ةعاطلا ضورف ىدأ ثيح ءارضلاب لثف بهذ نم ةقطامو نينكرلا تاذ

 اذه هيلع ىنثأف ةجاوخلا ناويد ىلإ نيكتاكلب فرصناو هتياعرب ناطاسلا هلمشف

 ىليقملا نسحلا ىأ ىلع ةحاوألا 8-3200 بيس أدق نسمح دا ةحارملا ىلإ محرب نيمعلا 01(

 ىلا“ ةماح شايف سس مم ( ةحاوشا كرع دنع ام اذه ناكو ) همالع ىرتشا ها



 تس 1/1 هس

 .ةياغلل ةريثك ايادهنايعألاو رياكألا هل مدقو « هراد ىلإ بهذ مث « ًارطاع ءامث

 اودهاش اماليلذو مظعلا لجرلا اذه ىلع ى ربكلا ةياجحلا بصنم رقتسا اذكهو

 ءىم« عبطلا داح ناك هنكلو هطامس ةعسو هئاخسو هنعاجشو هتمف لثم ىف الجر

 .بيعلا نم واخ ال هرلأو . ةدوهت ريغ ةطاسبو ةفخ هياع باغت ةياغلل قاخلا

 . لج ورع هلل لاكلاو

 ذإ ةردان ةثداح مايآلا كلت ىف هسيقفلا ىريصحلا ركب ىنأل تعقو دقو

 . هنم ماقتنالاو هياع بلغتلا ىف ريذولا اممدختسا هركس لاح ىف ةلز هنع تردص
 ؛ابتقو ىف تبهذ لجرلا حير نأ الإ « قكلملا هئاكذب ريرادت دق ناطلسلا نأ عمو
 . لجو رع هللا ءاضتل درمالو هباب ىف اذه نع ثدحتأسو « صانم نيح تالو

 ىلع ةجا ولا ناتسب ىلإ مسافلا ىبأ هلجت عم اموي ىريصتلا بهذ نأ قفتا

 كانه حبصأو تابو ىمأو ء رخلا ءاستحا ىف ىدامف «أبيرق ناكو لئاكيم

 افك اع لظ دقو . ءالقعلا هنم رثكي الو قئال ريغ حورسصلاو بارشلا ىلع

 قيرطلا عطقي ذخأو بكر مث «نيئالصلا نيبام ىلإ لاحلا هب تدتماف بارشلا ىلع

 نيثالثو هلجم عم لغبلا ىلع دبم ىف وهو لصو اءلف برشي وهو دابع ةلحم ىلإ
 دبع ةفدص مهقيرط ض رنعا « ناقشاع رازاب » ب ةفورعملا قوسلا ىلإ هنايلغ نم

 سأرب رثا تبعلو ةرابلل رومعلا بعص اًعيض قيرطلا ناكو ؛ ريزولا ةصاخخ نم

 ملو سراملا اذه لجرتي ملل : هسفنل لاق هنأكف ىراكسلاب لعفت ا؟ىريصحلا

 ناطلسلا م دناي ىبست اذا لجرلا هل لاقو . ظافلألا عنشأب هبسف مارثحالا دي
 ىريصحلا بسف «سيئرلا ذاتساللا وه كلذ كننم ربكأ وه لب « كلثم اديس ىل نإ

 .هصياخت لع ٌقرحي اذ نم ىرأ ىتح بلكلا اذه ىلع اوضقا الئاق حاصو ريزولا

 سرافلا هجو ىف ىريصحلا ناءلغ خرص كاذكو هتناهإو ةجاوخلا بس ىف ىذامو

 ناكو نايلغلا ىف مساقلا وبأ هنبأ حاصف هفطعم اوقشو هافق ىلع هودطلو
 لزتعا دقو ىمظع ةلزام نم مويلا هلام كلذ ليلدو ٠ بقاوعلاب أريصب الداع اظقب



 دس 10/7 بش

 ناسحالاو ردا لايعأ ىلإ ةيواز فق فرصناو ١ جحلا نم هتدوع دعب ةمدخلا

 اييطم هل ارذتعملجرلا اذهو مدقنف ء برطلاقيد.علا اذهو ديلا ةايح هللا مادأ

 ىفالتي نأ هايإ ادعاو «هديسل ىرج امع ائيش ركلي الأ هنم اسمتلم هرطاخ

 :ةثالثب هنع هضوعيسم هنإف دحاو ءابق هل قرع دق ناك نإف دغ ةأدغ ف ثدح ام

 رظنلا ضغي نأ عيطتسي مل هنكلو ركسفي ذخأ دقف لجرلا امأ ؛ اعيمج اوبهذ 9

 . بقاوعلا ىلإ رظنام نود رومأللا ىف اولومم نأ ةقزئرملا نايلغلا ةداع نإف

 عراسف رفص ريش رم رثع سنماخلا سيئا موي ةعقاولا هذه تناك

 سمخ وأ رشع اهف اغلابم ةياكحلا هيلع صقو دمحأ ةجاوخلا ىلإ سرافلا

 هذهتءاجو .قزمملا هفطعمو عوفصملا ههجوو هسأر هيلع ضرعو ةرم ةرشع

 لع اب, بشي ةصرف زاهتنا ديري ناك هنال ةحلملا ةجاوخلا ةبغرل ةيتاوم ةعقارلا

 ةعلبخ هيلع علخ ىذلا ناطلسلا نأو تحنس دق ةصرفلا نأ ىأرف ؛ ىريصحلا

 ىأر دفف لك ىلعو . ىريصحلا بناج ىعاريو مويلا هكرتي نا سمألاب ةرازولا

 ىف ديصلا ىلاتلا مويلا ىف بهذي نأ ناطلسلا دارأو فدهلا باصأو ببسلا

 تاودأو خبطلا تالآ عيمجو قدارسلا اولمح دق اوناكو ناراوخيم عضوم

 مويلا كلذ ىف ريزولا بكر , لو ةثيدملا رهاظ ىلإ اهريغو بارشلاو برطلا

 ناطلسلا لأ اذإ هل لوقي نيك اكساب ىلإ اب اسرأو همتخو هطخم ةعقر بتكو

 امال ًاضيأ هل اببلسف لأسي مذ ؛ ةعقرلا هذه هيلإ ملسف دمحأ تأي ىل اذأم

 ةيوق امهتلص تناكو ةعاطو ًاءمس نيكتاكلب لاقف . ريخأتلا لمتحتال ةمبم

 دق اوناكو جورخلا ًاعمزم ناك هنأل ادحأ لبقتسي مل ناطلسلا نأ الإ ءادج

 ىدونو « هراظتنا ىف ةرثكب مهويخ ىلع نالغلاو ةلظملاو ةمالعلا اوجرخأ
 اوقاسو دبملا ناطاسلا لقتساف اهورضحأف ؛ دمملاب ليفلا ىثأ اورضحي نأب

 اودأ ىتح مهل حال نأ امو ةمدخلا ةيدأتل افوقو مباك نايعألا ناكو . ةليفلا

 لأس دمحأ ةجاوخلا ري لو ناويالإ باب ىلإ لصو امدنعو . ءالولا ضورف
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 ةعمج موي مويلا نإ : ناكشم رصن وبأ لاقف ؟ ةجاوخلا رضي ملأ : الئاق هنع

 نيكتاكلب بجاحلا مدقف . رضحي ملف ديصلا ديرب انالوم نأ فرع هلعلو

 ةعقرلا لصوت نأ ىغبني ىل لاقو اليل "ىلإ اهلسرأ ريزولا نإ لوقي وهو ةعقرلا

 اوفتوأو . ةعقرلا ناطاسلا ذخأت «لأسي ملوأ دمحأ ءىحي مل اذالل انالوم لأس

 : لي اك تناكو ١ع اهأرشي ىح ةليفلا

 ضوونلا عيطتسأ ال ىنإ لوقي دبعلا ناك نإ انالوم ةايح هللا لاطأ »

 بحأ تنكامو ؛ مهم لكرتغا دقو ؛ لمفأ ىنوعدي مل م.الف ةرازولا ءابعأ

 ىعم برح ىف كنولخدي سانلا ىرأل ةمدقتملا نسلا هذه لثم ىف ةرازولا

 تميو ىسحلاب ندعو ميركلا هقطنب ناطاسلا نكلو « اذيإ ىلع نولمعيو

 تقفاو كلذلف هتلودب هللا لضف دعب توملا نم توحي دقو كلم طورش

 ردابي ىلبع ىلع مايأ ةرششع حرم رثكأ ضمب مل هنأ مغدو ؛لوبقلا لع

 ىستحت وهو ناتسبلا نم هتدوع ءانثأ لمعلا اذه ةبابم ىلع ىنعقيف ىريصحلا

 لم ىلع هوبرضف ىناقث نم لجر برب هنايلغ سمأدقف . هبوكر ءانثأ رجلا

 نم ىنإ لاق امدنعو ؛هءابق اوقزمو احريم ابرض ةيديعسلا قوس ىف سانلا نم

 ]و . عما نم عمسم ىلع ةبس فلأ ةئم دمحأ بي دحأ نايلغ

 نإف « لاوحآلا نم لاح ةيأب ةرازولا ىلإ بهذأ نلو ناويدلا ىلإ اذه دعب

 نكسأل قافعإ انالوم ىأر نإف . ريسع موقلا ءالؤه نم ةناهإلا لامحإ

 ااقع ىريصحلا باقعب رمأبلف الإو ىلاعلا ىأرلا ىري اهبسح ةملق وأ طاير ىف

 لام هلجنلو هل حبصأ دقو ةرعلا هتذخأ دق لجرلا اذه نإف هندبو هلام سب

 فلأ ةئايناث هلجن نعو هنع مدقأ نآل دعتسم ىنإو « اههرارتغا ىلإ ىدأ ريثك

 ىلع ةجحلا ىه ىدب طخ امررح ىبلا ةعقرلا هذهو « ةرماعلا ةنارخلل رانيد

 .« مالسلاو لوقأام



 ملسس] 1/6 سم

 ةصاخخ نم ناكو راد تاودلا ىلإ ابباسو اهءارقدعي ةعقرلا ناطاسلا ىوطو

 نولوقيو نونظلا نونظي سانلاذخأف . ةليفلا قاس م . اهب ظفتحا : الئاق ناملغلا

 ىزاغلا دوعيل ءارحصلا ىف !رمأ ردسصأو « راتسلا ءارو نم رهظيس أم ىرن

 ناكو ديصلا ةصخر مه نكي لذإ مشحلا قابو دن لا دياققرابرأو رالاسرسلا

 بقللاب هعم ثدحنو نيكنت كدي بج "5 هيلإ اعدف هتصاخ عم ريس ناطلسلا

 كاذ ذإ ناكو ناك ةمرصن ابأ باطب اق ناطاسلا لسرأو بجاحلا داعم“ ةيكرتلا

 قمل واعرسم بكرف . كوعدي ناطلسلا نا : الئاق بيقنلا هيل عرسأف ناويدلا ىف

 ١4 ؛ةدوعلاب هرمأ مث الي وط ةلباقملا فناطاسلا هلكو .هعم ريسلا فرمتساو هب

 روصنمابأ رمأ نأدعب سيئرلا ذاتساللا راد ىلإ بهذلب ناويدلا ىلإ دعي ل هنكلو

 دقف انأ امأ « اندعف مبامع ىلإ اودوعيل باتكلا ىلإ زعوي نأب ناويدلا سراح

 تدجو ثيح « هنع هللا ىطر سيئرلا ذاتسالا راد ىلإ ىذاتسأ رثأ ىف ترس

 فيك مدحال تلقف . نورظني اذوقو سانلا نم ىصحن ال ًاددعو اديدش اماحز

 ةنيدملا ةفيلخ هلح عم ىريصحلا ركب ابأ رضحأ ةطرشلا بحاص نإ لاف ؟ لاحلا

 وهام دحأ ملعيالو نيباقعلا او رضحأو امهافقوأو ريزولا راد ىلإ نيفخلاو ةبجلاب

 نال ريزولا ىلع مالسلا نوديري مهلويخ نيطتمم نابعألا نم رفن ءاجو . لاحلا
 لخدو ءاج دقف ناكشم رصن ىبأ ةجاوخلا الإ دحأل نذأب ملف « ةممجلا موي مويا

 *تبم هنباو ديسلا كلذ ىلع ضيقلاب لضفلا وبأ انأ تعمس نأ دعبو . رادلا ىلإ

 تلخدو ىداوج نع تاجرتف , ءاضيبلا ىداياألا نم "لع هلجنو ىريصحلل ال

 عمسأ لو قرولاو ةريحملا اورضحأ مث . ربظلا ليبق ىح كلانه تيقبو ةحاسلا

 :لوقي ند لا ذاتسالانأ نم ”الملاىلع ىسرافلا هللا دبع وبأ هلاق ام ىوس ًائيش

 كيلع قفشأ ىبكل كنبال اهلثمو اصع فلأ كبرضب رمأ دق ناطلسلا نأ ولو

 الإو اصصعلا برض اهب رتشاو رانيد فلأ ةنامسخ نآلا عفداف كنع حفصأو

 دلاولا لاقف .لاملا مرغيو اصعلاب برضي نم نوكست الف ءالاح رمآلا انذفت



 بس ] ا/و سم

 ةمارغلا ضيفختب انيلعن ميلف نكلو ةجاوخلا هبرمأي ام لكل ةعاطو اعمس: دلولاو
 وبأ ناكو .لاملا اذه ردع نآلا عفدن نأ انتقاط ىف سيل نرأ معي هنآل

 ىلع رمآلا رقتسا نأ ىلإ امهيلإ تاهفاشملا غيلبتل ودغبو حوري ىسرافلا هللا دبع

 ؛سرحلا ىلإ امبلةنبرمآلا ردص مث . كاذب اكص اءاسو : رانيد فلأ ةلاملل مفد

 لظو . سانلا فرصنا مم «كانه امبلقتعاو ةسنيدملا ةفياخ رمآلا ذفنف

 ىوكتس ىدنع رضحو ىراد ىلإ تدعو ؛ بارشلل كانه رصن وبأ ىذاتسأ

 نأ كرمأي وهو كبلإ ىاسرأ رصن انأ ذاتسألا نإ ىل لاقو ةعاس دعب بابلا ليكو

 'ةجاوخلا ىلإ تسهذ ىلإ : هل لوقتو لضفلا ابأ اب تنأ ناطلسلا ةمدخ ىلإ بهذت

 هلجيو ىريصحلا برض نع اوفكىّ تح رابلا ىلع ءاملا تيبصو ىلاعلا رمألا بسح

 ذاتسالا رس دقو ؛ امبسح اورمأو ١«هامهنم رائيد فاأ ةماهلاث ذخأب اوفتكاو

 نم ناك دقو « هعم بارشلل قاقبأو هليع ناطلسلا فطعب اغلاب ارورس سيئرلا

 ىح لضفلا ىنأ دبعلا لاسرإ و دبعلا رخأت بيس اذهو . ىم”الا لامهإ لطخلا

 .«ةيدوععلاو بادآلا ىضتقمل ارياغم اذه لمع نوكي ال

 « ةنيدملا برق ناتسب ىف لو دقو « ل :راطلسلا تدجوف اروف تيهذو

 تاقف ؛ نوفر نوبرطملاو اسولج ءامدنلا ناكو ؛ عامسلاو بار شلا ىلإ افرصمم

 هسفنب اهأرق مالكلا الاجم دجأ ل اذإ ىتح ةيفاشملا هذه بتك أ نأ ىغبني ىسفن ىف

 .الئاق ىنادانف توندو ءىث لكابيف تحرش ةعقر تبتكف ضرغلا كلذب -

 تاودلا رمأفةمقرلاهتيرأو ةبفاشم ىنلسرأ رصن ابأ دبعلا نإ هل تلقف ؟ كنأش ام

 لاقو ةعقرلا قاطعأو ىناعد ابعلاط نأ دعبو . هبلإ ابمدقو اهياستف اهياستي نأ راد

 فوسو كلذل كردفت اننإو تعنص ام معن هل لقو رصن ىأ ىلإ عجرإ :.ارس ىل

 هتسااؤأ ريذولا دنع كلاقبب تلمع ام معنلو دغ دعب دوعن منيح ىغبني امب رمأ

 ىوكنذس توعدو ةنيدملا ىلإ رصعلا ةالص دنع تلصوف تدعف . بارشلا ف

 علطاف يذاتسأ ىلإ ىوكتس اهلسو . ةمهملا يدأو دبعلا بهذ : ةقرو ىلع تبتكو
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 . ةياغلل الم هدنع نم داعو ءاشعلا ةالص ىدح رزولا دنع فكم دقو . اهيلع

 اذام : ىل لاقف ايلتخم اسلاج ناكو هيلإ تبهذف ىلاتلا موبلا ءاسم ىف ىناعدتساو
 ىف ةجاوخلا اذه لخد دقل ءانسح : لاف . ىرج ام لك ه بلع تصصقف . تلمف

 عار ميظعلا كلما اذه نأ الإ موقلا ىلع ىضقيو ماقتنالا ىف غلابيس وهو لمعلا

 هيناج ةاعارم ىضقت ةحاصملا نأ ىأر ريزولا ةعقر أرق نيح هنإف قوقحلا ردقيو

 نم رثك أ ةرازولا ف ضقي امل ريزو ىلع لواطتلا نع اضرلا ريخلا نم سيل ذإ

 بحاص عم هاكردلا ىلإ هباجح ريبك لسري نأ ةيكحلا نم ىأرو عوبسأ

 دالجلاو نيباقعلا عم ةجاولا ىارس ىلإ هلحجنو ىريصحلا المحيل ةطرشلا

 مسأ ركذ ىلع كلذ دعب دحأ ٌورحيال يدع طوس فلأ امهم لك برضي نأو

 يوسحلاةهس لوز نأ درب مل اذبك ًاريطخ ارمأردصأ امو ىسحلاب الإ ريزولا

 ترضح اءلف ؛ وعدي ىلإ عرسأو ؛ اشحاف أطخ بكترا دق ناكوود هنأ عم

 نأ دمعلا ةداعس نإ : تلقف : ةهزنلل انعم ءىجما ىف بغرت الأ : ةينالع ىنيطاخ

 ىرلا ىلإ ةمبم بتك ةدع ةلاتكب هرمأ ناطلسلا نكلو هالوم ةمدخ ىف نوكب

 كحضف : ةبونلا '"' بتاكب ِ ثعبي نأو رضحي الأ هرمأو ىحاوالا كلتو

 تدصق ىنكل كلذ ركذأ معن : لاقو « لاح لك ىف فاعللا ىف ةيآ ناكو

 ىف اهلإ ةراشإلا ىغبني 1 لئاسم كانهو : الئاق فاضأ مث حارملا

 ةطساوب ال ةبفاشملا قيرط رع اهب ريت نأ تدرأ دقو رار كلت
 عم دهملا ىف ناك ىذلا هدعاسمو لاّيفلا لجرتف ليفلا فاقيإب رمأو . ةلسارملا

 الوأ ملكتي ذخأف ؛دبملا نم ابيرق تفقو دقف انأ امأ . موقلا دعتباو ناطاسلا
 ةجاوخلا بلق ليمتسل بهذ دق بجاحلا نإ : لاقو ريزولا ةعقر نأشب

 أطخ نم ىريصحلا نع ردص امل اذه ىضتقت ةسايسلا نإف ىنم رمأب كلذو

 , * ةيشاح شايف  ينع . هبوكر يف تاطإدلا ةمزالم هيلع ىدلا بتاكل ىأ (1)
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 ةصاخنم دحال سلام قوقحلانمّلع ه] ىريصحلا نكل ش ريزولاةيهبهذن اليك

 لاثمأ ةفأش لصأتسي ريزولا كرتأن ا ىفإو انا ءالولا ف ًاديدمث اناوه ىناع دقو ىبأ

 كرادتو كل هتاؤام مك اف «فدهلا كل تشيب دقو « هصخشل اماقتنا مدخلا ءالؤه

 موسهدأو ىلإو هيلإ لصيال ىح .انيلإرمآلا ةبسنب وأ كيأرب ءاوس لمعأو رمألا
 دفل تلقف.رالا هذهدمختو لصت ىدمهفقويو مهفيخيل ةيكرتلاب بجاحلا انملك دقو

 ؛ هاني أ رام لع لالا ناكو اعرسم تدعم .بجاولا هيضتقي ام موقأسو رمآألا تمهف

 مث سيئرلا ذاتسألا لباقأ ىح ناطلسلا رمأ ذيفنت ىف لهمت بجاحلل تاقف

 ىرخأو ةنوآ نيب بسنو ةيبشلا هذه نم ىحتست الأ : الئاق ىريصتلا تيطاخ

 ردقتلاف باتعلا تقو اذه سيل لاقف . كئابحأ رطاوخ لغشتو كسفنل ًابعت
 , ارييدت /١1 هئردل اوذختت نأ ىغبنيو عقاو

 ىسبلأ متتفلا ابأ قيرط ىف تفداصف «لاحلا ىف ىل نذأف نذإلا ىل اوبلط مث
 ىلع رم دقل : الئاق قيرط ضرتعاف ةريغص ةبرق هقنع ىفو الخ ابو ايدترم
 سيئرلا ذاتسالا فصيل ىل عفشاف .لبطصإلاىلإ ءاملا لمحب لغتشا اموي نورشع

 هل تلقف .كلثم نم نوكت نأ الإ ريزولا دنع رئؤتال ةعافشلا نأ ىيقيو ىنع
 وجرأو كنأش ىف دهجلا لذبأ اهنم تيهتا اذإف ةريطخ ةمبم ىلإ نآلا بهاذ ىنإ

 ةيحتلا تيدأف ًاضغو ًاظيغ نيمتي هتدجو ريزولا تلباق الف .قفوأ نأ

 ىذلا اف ناطلسلا ةبحصب تيهذ دق كنأ تعمس : الئاق ةفبلب ىبطاخو لإ تفتلاف

 ىلع قخنال ىلا ىرلا مابم زاجنإل ةدوعلاب ناطلسلا ىنرمأ تلقف ؟ ةدوعلل كاعد

 كراشألتيئأو بيع اهريخأت ىف سيل ذإ ادغ لئاسرلا كلت ةباتك نكميو انالوم

 رمأ ىف ىالوم ىلع فطعلا نم ناطلسلا هادبأ امب احرف بارشلا ىف ىديس

 نأ ةئبلا لبقأ ال ىتكل كلذ ىلع كركشأ ىفإو تلمعام معن : لاق . ىريصحلا

 اوسن دق نيرورذملا ءالؤه نإ «بضغتسو كلذ ىلع قفاوأ نا ىنإف هل عفشت

 فيعض ريزو ءازإب مهنأ اوبسحو مهمامأ لاخ ناديملا نأ اوأر مهمل نسح دمحأ

 ,مهابس نم اوظقيتسي ىح مهسفنأ مهل تلّوسام ةجيقن مهيرأ ىنإو هب اوفختساو
 ( قبلا -س 17 م)



 مسا] الغ

 امه وطب ريس تاق نيبافعلاب امه وطب رب ملأ : لاقو ىسرافلا هللا دبعىبأ ىل ]تفتلا مث

 لباقأ ىتح اليلق ثيرتي نأ باجحلا ريبكنم تبلط ىنكلو ميظعلا انديسرمأ اك

 ىح ىمعلاب انرضي نأ دب الف كتعافش لبقأ ناو ىنتلباق كنإ :لاقف. ديسلا

 نم دبالو ناك نإف : تاةف . نيباقعلاب امهلمحب رمو بهذإ هللا دبعانأ اب ءاقيفي

 نوكي مه امهبرض فقويلو امهنأش ىف كيلإ ثدحتأ ىّتح ةولخب ىل نذأف اممرض

 . انالوا كلذ دعب رمآلا

 هللا لاطأ » تامف انريغ قد ملف ساجما اولخأو فرصنيل هللا دبع ايأ ىدانف

 وفعلا رباك الا لاق دقو رومأللا ىف ةالاغملا نيحتسملانم سيل ؛ "١ ريزولاةابح

 ةردقلا مهسفنأ ىف نوري امدع وفعلا ةصرف نومنتغي !وناكو ؛ ةردقلا دنع

 نم كذقنأو كوحت هوفع ىدبأو هتردق ىلاعت هللا روظأ دقو « ماقتنالا ىلع

 نإ و« هلجخ هباقع نوكي ىتح كل ءاسأ نأ ناسحإلا بجيف « ةنملاو نجسلا

 ليحتسملا نمو انال وم رظن مامأ ةلثام ميهاربإ هع نع هحفصو ن ومأملا رابخأ

 ناك الو ؛ رجه ىلإ رّدلا لماحك نوك أف ثيداحاللا هذه لاثمأ ف ضوخأ نأ
 هفّدعو انه ىلإ خيدلا اذهب ثعب و ةجاوخلا رطاخ ىعارو همركى دبأ دق ناطاسلا

 لجرلا اذه بح هنأل كلذ :ملألا نم هلمتحا ام ردقت نأ ىغبنيف فيعتلا اذه

 نأ هيدل دك أت دقو اذه هيبأ مايأ هل هثالول ناوهلاو لذلا نم هاناع امل هردقيو
 ةياعرلضفاللا نأ دبعلا ىريو ؛ ىذأبهسمب الف ءابظعلاو ةداسلا لعف لعفيسريزولا

 هنم اكص اوذخأيو هوبرضي نأ نود لجرلا اوفقوي نأ صأيف ناطلسلا بناج
 لاملا اذه ثيدحح ضرعي فوسو ٠ ةرماعلا ةنازخلا ىلإ لاملا ميلستب هلكت نمو

 سهلا ةجاوخلانأ ولو «هل هيدبم نأ نظلا بلغأو . هيأر هيف ىريل ناطلسلا ىلع
 ملعيو اذه« ًاضيأ هلبق نم هيلع نم دق نوكيف لضفأ ناكل لاملا ءادأ نم هءافعإ
 اذه «نيبناجلا لاص ةاعارم ىوس ةياغ رومألا هذه ىف ىل سيل نأ ىالوم
 ,« كل رمألاو ىلع ردقب هآرأ ام
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 نوكي نأ دبال نأنئيأو ؛ اركفمهسأ رب قرطأ مالكلا اذه ريزولا عمس |

 تحفصدق : لاقو « رومآلا هذه لاثمأم يبا .قنف اع نكي مل هنإف « بيس ىلاو قآل

 . نبإلاو بالا ديبام ناطاسلل ىلطعي نأ بحي نكلو كل ةمرح امهرض نع

 كص ذخأ ىلإ رمآلا ىبتنا ىتح ىسرافلا هللا دبع ابأ لسرأو . ةيحتلا هل تيدأف

 راضحإب رمآ مث ٠ سرحلا ىلإ كلذ دعب السرأو امهنم رانيد فلأ ةئايثث ءادأب

 تبرش نأ دعبو « بارشلا ىف انذخأو نيبرطملاو ءامدنلاو با رثلاو ماعطلا

 0 كرخأ ةجاح ىل نإو دعس موي هنإ انالوم ةأيح ىفهللا دم : تلق نيحدق

 هلثم لمعي نأ ان .-سياوةبرقلابمتفلا ابأ تدهاشتلق .اريخ كبجأت بلطالاقف

 تامدخلا ةقباس هل نإ و ؛ بقوع دقف بقاعي نأ بجاولا ناكولو لبطصالا ىف

 دعا و قلل أرظن هيلع فطعي وهو هردق ناطلساا فرع دقو ءانالوم دنعةريثكلا

 هرعديلف « شونعلاف .هنع افع ريزولا ىأر اذإف ءد رم ناطاسلادبع نمةيع رمل

 : ريذولا هل لاقف فقو مث ضرألا لبقو ةقلخلا ةوسكلا كلت مدقتاو ءهوعدف

 قانلع دق لبطصإلاو ةبرقلا نإ ىالوماي لاق . فيجارألا ثي نع تبت له

 لبقو ءاجو . ةلح هوسبليو ماها ىلإ هب اوبهذي نأ رمأو ريزولا كح ضف . ةنوتلا

 حادقأ ةدع ءاستحاب هرمأ مث ًائيش هنملوانتف ' ماعطلاب هل رمأو هسلجأف ضرألا

 .اندعو ةدم بارشلا ىف انيدامتو . هرأد ىلإ هف رصو هرطاخ بّيط م برشف

 مقتنيل مكسحلا ىلإ ءاج امنإ | هنكلو ميظع لجر نسح دمحأ نأ لضفلا انأ اب ملعاو

 هذهب اليوط ريسلا عييطتسي نل هنكلو هيلإ وئرب امل هركلا ديدشل ىلإو ؛هسفنل

 ؛ همدخ ىلعو لع ىضقي هعدي نا ناطلسلا نآل كلذ « ناطلسلا عم ةقيرطلا

 ةدعلا دعأو ثيدحلا اذه ملك اذ: لاوحالا هذه هيلإ لؤتسام ىردأال ىرمعلف

 ةعقر ىبلسف هيلإ تدع م ريسبلل تيهأتو كتعجرف .ناطاسلا ىلإ بهذتل

 برغملا ةالص ليبق كانه تاصوف «ديصلا ةحاس تدصقو اهتذغأو ةموتخع

 ثيح قدارسلا ىلإ بهذ مث بارشلا يف هموي لك ىضق دق ناطاسلا تدج وف
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 .قدارسلا برق عضومب تلزنو مداخلا ''' ىجاغآ ىلإ ةعقرلا تملسف ايلتخم ساج

 ناطاسلا ناكو « ىجاغآ ىب مدقتو تبهذف ىبوعدي شارف رحسلا تقو ءاج

 ىصن ىآلل لق : الماق ىلإ تغتلاف « ةيحتلا تيدأف « رفسلاب صاخ ريرس ىلع ًاسسلاج

 . ىخبايام رمأتسو ةئيدملا ىلإ نورئاس نحنو ىريصحلا نبش هتلمع ام لك انسح
 رطش ميم حبصلا ناطاسلا ىلصو . تدعو اهتذخأف ىوحت ةعقرلا كلتب ىرو

 ذاتسالا تدهاشو ىذاتسأ تلباقف « اهلإ هنم عرسأ تقسا١ ىنكلو . ةنيدملا

 رصن وبأ ىلآرو « هاكردلا نايعأو ةداقلا ةفاك عم لايقتسالل رضح دق سيئرلا

 ناكو هتلظمو ناطلسلا ةيأر تربظ مث ىناكم ىف تفقوف ائيش لقي مل هنكلو

 سمهف همم توندف "ىلإ راشأو ىذاتسأ ىب قلو موقلا مدقتف ؛ هداوج ايطتم

 . كلذ تفرع : لاقف لالا هيلع تصصقف . ىرج اذامو تلمع اذام :ىذأ ىف

 رصنويأو ناطاسلا نيم نع ريسي ريذولا ناكو اوبكر مث ناطلسلا مدقو اوقاسو
 رمتساو ؛ ماحز نوكي ال تح ؛ نايعألاو رباك آلا ةيقبمبمدقتي « هنم ةبرقم ىلع
 . ناتسبلا ىلإ اولصو ىح ريزولا عم ملكتي ناطلسلا

 نأ بعب ةجاوخلا باجأف . عودخلا لجرلا اذهب متاعف اذام ناطلسلا لأسف

 ىغبني امو ىرجامم رصن ىنأ ناسل ىلع ةهفاشم دبعلا لسري ةداعسلاب انالوم لزني

 سلجو ءارضنملا وحن ناطاسلا راس. دقو اوقاس مث . انسح لاقف . نوكي نأ

 غلاب دق ناطلسلا نإ : هل لوقيل ىذاتسأ اعدو ًايلتخم ناويدلا ناويإ ىف ريذولا
 ءادأ عيطتسأ ال ىنِإ و ىاسلا هماقم هيضتقي اب ىريصحلا ىمأ ىف ىناج ةياعر ىف
 رمهنأ مغر ؛ىريصحلا نإو ؛ايح تمد ام ةيماسلا ةياعرلا هذه هاج هركش
 دبش نم وهو ةمدخلا ف ةقباسلا قح هل ريبك نيش ؛ مهلامعأو مهلاوقأ ىف نوغلابي

 ىلإ تابفاثااولئاسرلا لاصبا ىلوتي ىدلا مداحلا اهب بعلي ناك ىحاغآ ةلك نأ بطي )١(

 ؟9وا/ نع ) بايلآلا بال ىلع ىيورزقلا تاقيلعت يلا مجري ١ ةحارلاو ةولحلا تقو ىف ناطادلا

 « ضايق بيغ( 1١ ج
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 صالخإلاو بحلا اذه ببسب ىناع دقو انالولل ءالولا ىف ءافولاوصالخإلاب محل
 هنم ةيارد عسوأو ةءافك رثك أ هلو اذه ءاضيأ كلذ دبعلا ىلاع 5 ةريثك ايالب

 ىغبنيولاجرلان يب اهلاثمأ دوجو ردني ذإو ليلج لمع لكب مايقلل قيقح رهو
 نأ ىل زوجي فيكف ءافك آلا مدخلاو ديبعلا نم ريثك مويلا ىالوا نوكي نأ
 ماسعلاو صاخلا ملعب نأ قياغ تناك دقلو قيلجرلا نيذه لثم كالهإب ىضرأ
 مهنأ عيمبا فرعو كلذ ققحت دقو « ىلاعلا ىأرلا ىدل هيانعلا نم ىلام غلبم
 ىكسلو اهببرض نع لودعلا بوجو فرعأ تنكو « مهدودح ةياعرب نوفلكم

 نأ ىلع ةبغرو اعوط اكص ابنك دقو ؛ ةظقي ادادزي ىح سرحلا ىلإ امهب تشعب

 نكلو لاملا اذه عفد ناعيطتسي امهو رانيد فلأ ةناملث ةرماعلا ةنازخلل ام دقي
 انالوم نذأ ولف ءامدعم ا ريقف مداخلا قبب الأ بحيو « نيمدعم نيريقف ناحبصيس

 نيزرعم امطاسرإو لاملا اذه ءادأ نع امهئافعإو امبق- ىف دبعلا ةعافش لوبقب

 . لعف ايهراد ىلإ

 )ير اغلاب ارورس ناطلسلا ”رسف « ةليبنلا ةلاسرلا هذه غلب و رصن وبأ بهذف
 ولف « هيأر ىلإ لكوم امهرمأو « امبقح ىف ةجاوخلا ةءافش انلبق دقل : باجأو

 باوج ةجاوخلا غلبو رصن وبأ داعف . امبيلإ كصلا دربو امبحبرسب رمأيلف ىأر

 هجاوخلا داعو ؛ ىارسلا ىلإ لخدو قدارسلا نم ناطلسلا ضهن مث . ناطلسلا

 سرحلا باب ىلإ هليخ ةصاخ نم نيداوج اورضحي نأ رمأو « اضيأ هراد ىلإ

 ضرألا البق امدقتابلف  ةجاوخلا ىلإ نيمركم اممم اوتأولجئلاودلاولا اوبكرأو

 « ةرمو ةواح تارابعب ىريسصملا باتع ىف ةجاوخلا ذخأو نيبدؤم اساجو

 نم ار يثك ىدبأو ًايقطنم احيصف اخبش ناكدقف هراذتعا مدقي ىريصحلا قلطناو

 وجرأ : لاقو ههجو لّدقو هيا]نسحأو هلرذتعاو هيلإةجاولا همضف ؛عضاوتلا

 ادغ ناطلسلا رمأيسو كيز ريغأ نأ هركأ ىنآل لذأملا ىلإ اذه كيزب دوعت نأ

 مث «هلجن لعف كلذكو ضرآلا لبقو ةجاوخلا دي ىريصملا لبقف .كل ةعاخلاب
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 . ةمأركلا رفاو عم ءالع ىح ىف املزنم ىلإ اداعو ةجاوخلا ىداوج انكر

 لضفلا وبأ أ تنكو ؛دلاولا عم دولا ساجل « نيئنبم نيحرف سانأا امبلبقتساو

 ءادأ عيطتسأال ىإ : ىريصحلا لاقف « رئاز ىألبق ًارس امهيل] تبهذف امل اراج

 ملف . اركاش ريخلاب هل وعدأس ىنكلو ايح ثمد ام رصن ىنأ ةجاوخلل ركشلا

 تصصقف تدعو هلت وعد مث ؛ ارئاج مالكلا نكي مل ذإ ىرج امع ًائيش هلركذأ

 ىريصحلا هلبقتساو . هعم ترسو ةئنهنلل ىذاتسأ بكر مث «ناك ام ىذاتسأ ىلع

 نأ مضاو : رصن وبأ لاقو .هركش ىف اغلابو اسلجو ةديعب ةفاسم نم هلجنو

 .ًاعجارلفقو اذه لاق . ةجاوخلاو ناطلسلا اركشت نأ ىغبنيف ًاثيش نكي ل لمع

 ىريصحلا ركذ ناطلسلا نإ لوقي نيعوبسأ وأ عوبسأ دعب رصن ابأ تعم مث

 ىدتري مويلا كلذىف ىريصحلان اكو ؛ هنأسشب ىرجج ام عيمج هبارش سلجم ةولض

 ىف امدق دق اناكو « ةنيمت ةيرادنب ةبج هل ىدتراو نوللا ةنارفعز ءارفص ةيج

 ساو امبماركإ ىف غلابف ناطلسلا ىلإ امدق ىلاتلا مويلا ىفو . سبالملا هذه

 .ناطلسلانم رمأب امهلعملخي نأو سبالملا ةنازخ ىلإ امهب اوبهذي نأ ةجاوغلا

 نم نيثكب امهم اوراس مث , ةجاوخلا ىلإ ابهذ كلذ دمبو ناطلسلا ىلإ امدقت مث
 ًاعيمج اوفو دقو . امل اريبك اريدقتت ةنيدملا ناكس ىدبأو «رادلا ىلإ مارتحالا

 .هتايحف هللادم ؛ مساقلا وبأ ديسلا هلجن الإ مهنم قبي ملو نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر

 نيعب ال « ةربعلاو لسقتلا نيعب ابلمأتي نأ ىخبني ةماقملا هذه علاطي نم لكو
 تأرق دقو . رباك االاءالوه ناك فيك هيدل دك أتي ح١ 0مةصقلاو ةروطسألا
 اهنكل « اليلق ةصقلا كلت هبششت مصتعملا مايأ ىف ترج ءافلخلا رابخأ ىف ةياكح

 باتك ةسصاخو « باتكلا نآل اهلقنأ نأ تيأرف .اهانبمو اهازغم ىف مظعأ
 ءارقلا ىف ديزي ام اذهو ؛ نوجش وذ ثيدحلا نآل كلذ اهلاثمأب نادزي خيرانلا
 . ىلاعت هللا ءاش نإ ةعلاطملاو ةءارقلا ف ةبغرلا دادرتف طامشنلا
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 بناج ىلإ لي ناكو « دواد ىبأ نب دمحأ تممس بابش نب ليعامسإ لوقي

 مهل دقو همانأ ءادزو مظعأ ناكف ةراز ولا بصنم « ةاضقلا ىضاَقُك هيصنم

 نابإ ىون نم ةليل فصتنم ىف تظقيتسا ىفأ ركذأ : لوقي ءافلخلا نم لال

 روض ىنارتعاو كلذا ةلواحم لك مغر اليس مونلا ىلإ دجأ مو مصتعللل يمد

 مث « نوكي نأ نكي امع ىسقن تلءاسف اببس امل فرعأ مل نايظع مأسو

 اوجرسي نأب ىف هل تلقو امئاد ةمدخلل ىنمزالي ناك مالس ىعدي امالغ تيدا

 دقو ادغ كتبون تسيلو ليللا فصتنم ىف نأآلا نحن ىديس ىأ لاقف . داوجلا

 تنك اذإف ١ دحال نذأي ناو اذكل معب ال وغشم نوكبس هنإ ةفيلخلا كلل لاق

 لعأ تنكذإ تكسف . بوكرلل ابسانم تقولا اذه سيلفر خآ صخخش ءاقا دصقت
 دق !سعأ نأ ىسفن ملاخي ناكدقف ٠ ارارق ىلا ىف ذختأ ل ىنكلو قح ىلع هنأ

 ىهجو تلسفف مالا ىلإ تبهذو عومشلا اوثيضيل مدخلا ىدانأ تضيف ؛ ثدح“

 ؛ ارامح اوجرسأ دق اوناكو , سالم تيدت راف تدعف حرتسأ لو «ةلعىف ىديو

 ىسفنل تاق اريخأو « اهئيعب ةهج ىلإ ةتبلا دصق ىل نوكي نأ نود هتقسو هتبكرف

 لازي ام تقولا نأ ولو رخآ ناكم ىأ ىلإ هنم مجرأ طالبلا ىلإ باهذلا نإ:

 .ىع ساوسولا اذه لوزي ىح تدع الإو اهف نذإلا ىلع تلصح اذإف ءاركبم

 لاخلا ىف ىلباقف « ىلوصوب ةبوالا بجاح تربخأو . طالبلا تغلب يح تقسو

 ريمأ نأ سمأ نم تلع دقو « تقولا اذه لثم ىف كب ىنأ ىذلا ام : لاقو

 رمآلا نإ : هتبجأف . هدنع ناكم كل سيل نأو برطلا ىلإ فرصنم نينمؤملا

 تاخد نذإلاب لضفت ىرإف 17 ىودقب انالوم غلبتل نكلو ١ لوقت اك

 لخدا : لاقو اروف داعو لاخلا ىف ريخأف . رورس لكب : لاقف . ثدع الإو

 هسفنب ادرفنم مصتعملا تيأرو تاخدف . كل نذأ دق نينمؤملا ريمأ نإف هلل "1
3 
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 ترخأت ملو : لاق مث ىلع ٌدرف تباسف . طق لمع همامأ سيلو « ريكفتلا ىف اقراغ
 : تلقو تريح اذه تمم ايلف . ةدم ذنم كمودق عقوتأ تنكدقف هللا دبع ايأ اي

 ثددرتف ميرسي ىديس نأ نظأ تنكو ادج اركبم تيتأ دقل نينمؤملا ريمأ اب

 : لاقف . ال تلقف ؟ عقو دق امب ىلعت ملأ : لاقف . هدجأ ال وأ نذإلا دجأ قأ ني

 رورغملا بلكلا اذه نإ لاقف تسلجخ . عمستل سلجإ نوعجار هيلإ انإو هلل انإ
 ىرخلا كباب ةتتف ىلع هئاضقب ةليلج ةمدخب ماق دق نيشفألا نسسحلا ابأ قفانملا

 اناكم هانعفرو ةميظع ةأفاكم ةمدخلا هذهىلع هانأفاكو هرسأ ىتح هلاتق ىف رمتساو

 ىبيع نب مساقلا فلد ىبأ ىف هدي قلطنل انيلع حاحلإلا مئاد ىراكو ايلع

 ىلع ىضقيو ةمعنلاو ةيالولا نم هديبام ىلع ذوحتسي ىكل لجعلا ىجركلا
 ىلإ هانإ ابيجب تنكامو « ةيصعو ةوادع نم امبديب ام ىدم ملعت تنأو « هنأ

 نم هيلع وه امو « انتمدخ ىف ىداياألا ضيب نم فلد ىبأل امل ىغبي ام هى

 سمأ ةليل مقو وهس هنأ الإ « ةقادص نم امكييام بناج ىلإ نازتاو ةرادج

 « هيلإ هتبجأف فكي مل هنكلو تارم ةدع هبلط ىضفراو نيشفألا حاملا ةرثكل

 نيكسملاو رجفلا عولط دنع هيلع ضبقلا ىلإ ردابيس هنأ ىيقيل ركفأ تيقب مث
 . هنم نكمتي نأ درجمب هيلع ىضقيس ىذلا قيدنزلا اذه ىلإ هنولمحيسو ؛ ملعيال

 .هبىضربال همسا رعهشلاو قح ريغب قاري مد اذهنإ نينمؤملا ريمأ اي هللا هللا : علق

 وهوانال ومدبع فلد ابأ نإ تلق 5 « ىلوقل اديب اترابخ الا وتايآلا ولتأتقفطو

 هتيالو ناب راثأ نم كرت امو تامدخنم ىدأ اممتلع دقو برعلا ناسرف نم
 اذه كله اذإف كلانه لاوحالا ترقتسا ىح هتايح رطاخ فيكو لابجلا ىف

 : لاقف . ةريثكلا نئفلا روثتو نوبضغي فوسلو اوتكسي نل هموق نإف لجرلا

 تلفأ ١04 مامزلا نكلو ءانيلع فاخريغوهو لوقت اكرمآلا نإ هللا دبع ابأاب
 لع ةافاخم نامأ أدبع ىبم ذخأو سمأ ةليل ىدب كيسمأ نيشفألا نال أثدب نم

 يف نينه ملأ ريمأ اي 0 تاقف . هدي نه هيصيلختب رمأ ال نأو فاد بأ دراسأ ال نأ
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 نيشفآلاىلإ كسفنب نآلا بهذت نأ ىوس ايش فرعأ ال :لاقف ؟ ءادلا اذه ءاودلا
 ًاسمنلم عوشخو عرضت ىف هومن مدقتتو هيلإ كسفنبقاتلذ كل نذأي مل نإو
 ءىبثب نهوفت الو رثكوأ لق ايش ىلبق نم هغلبت ال نأ ىلع رمآلا اذه نع هفرم
 كلم الف فلد ىنأ نع هاذأ فكيف ؛ كردق فرعي هنالل كتتمرحىعرب هلعلف طق

 . ءاضقلا ذفن دقو هب لمعلا نكمي ام ىهقأ اذبف كتعافش در اذإف . كيلإ هب دهعيو
 امميم تبكرو تدع مث باوص راط ةفيلخلا نم اذه تحمس امدنعو دمحأ لاق

 نينثا تاسرأو ىلاجر نم ىنوقحلل نم ضعب ىعم تبحصو ىريزولا ىح رطش
 فرعأ مل ثيحب اعرسم فاصح تقسو فاد ىبأ راد ىلإ ناسرفا نم ةثالث وأ

 راهلا نإف رعشأ نأ نود ىنم ناسايطلا عقوو ؛ ءامسلا ىف مأ ضرألا ىلع انأ له
 لتقيف فلدىبأب اوتأ دق اونوكب نأدعب ارخأتم لصأ نأ تيشخو ك.شوأ دق

 ىوحن ىرج نيشفآلا ىارس باب زياهد ىلإ ىلوصو دعبو . صانم نيح تالو
 نآل نداعإل ةجحب اوعرذتي نأ ىف أوركشي و مهتداع قب اسك ةمدخو هيأ

 راتساا اوعفر لب « تقولا اذه ىف هيلع لخدأ نأ هلوهيو ظانغي نيشفآلا

 ىلإ اوغصيو زياهدلا ىف اوساحي نأ ىلاجر ىلإ تزعوأو رادلا ىلإ نولخدأو
 دقو ةيواز ردص ىف اسلاج نيشفاألا تدجو رادلا تطسوت امدنعو قوص

 هينيع اوضتأو لاورسب فلد انأ اودمقأو '"'"اعطز ةفصلا تحت همامأ اوشرف

 هلوق رظتني فايسلاو فلد انأ رظاني نيشفاأللاو طلسملا هفيسب فقاو فايسلاو

 هدي ىف طقسأ ىتح لع نيشفألا نيع تعقو نأ امو هسأرب حيطيل « برضا »

 ىنلباقي نأ )/ه هعم داع تناكو . هجادوأ تخفتناو ابضغ رمح و رفصاو

 كلذ ىف كرحتي م هنكلو ؛ ىردص هسأر سمالي ثيحب ىنحنيو هيلإ بهذأ ىتم
 ىنأل ؛ هشخأ مو هب أبعأ مفانأ امأ ٠ ىنأشب افافختسا ىدبأ لب هناك نم موبلا

 تربصف ِّْإ تفتلي ل هنكللو تدلجو هبجو تلبقف ةريطخ ةمبم ىف ابهاذ تنك
 يسب

 سأرلا ملعب وأ تاذنلاب هيلع موكا ثحم شرفي دلجلا نم طاس علملا )١(
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 ؛ فيسلاب برضا » فاّيسلل لوقي اليكهرطاخ لغشأل هيلإ تثدحتو كلذ ىلع

 اذه نإف مجعلا مدم ىف رخخآ نولب مالكلا تاصاو مث تفقوتف لإ تفتلي ملف

 دالب نت ثيدح ىف هعم تاخدو ثيدحلا ىرجم تريغو « مهم ناك لجرلا

 برعلا ىلع مجعلا ىمالك ءانثأ ىف تاضفو ''”هنسورشأ ضرأ نم ناكو سرفلا

 مد قارب اليك كاذ تلعف ىنكل؛ ريبك أطخ نماذه فام فرعأ تنك ىنأ مغر
 كيلإ ترضح ىننإ : ريمأ اب كادف تلعُج هل تلقف . ىل غصي ملهنأ الإء فلد ىبأ

 .روجأ ةدع كلذ ىلع كلو هتايح لع نمو وفعتل ىسيع نب مساقلا لجأ نم
 نينمؤملا ريمأ ىنملس دقو هنع وفعأ نلو فعأ ل ىتإ فافختساو بضغب ىنباجأف

 تنك ام اذهو « ديرأ ام هب لعفأ نأو هنأشب ملكتي ال نأ سمألا مسقأو هايإ

 ف ةضتسالا اذه لثم لمتتأ دمحأ اي ىسفن ىف تلقف . ليوط دمأ ذنم هانمتأ

 ىكسلو ؟ برغلاو قرشلا ىف ناذفان كعيقوتو كمالكو بلكلا اذه لثم نم

 , فاد ىبأ ةاجنل ابلط راقتحالا نم ىنقدلي ام ىلع ريصلا ىلع ىسفن تدطو

 ؛ ائيش كلذ دحي لف . فاطعتسالاو عجفتلاب تردابو هسأر تاّيقو تمقف
 دق ىننأ كردأو « اهتلبقو هدي نم توندن لإ تفتلي ملف ةيناث ةرم هفتك تلبفف

 ضراألا تلبق ول هللاو ؟ اذه ىم ىلإو ابضاغم ىل لاقف . هيتبكر ليبقتب تمم“
 ىلع تاوتساف . ارمأ كنم لبقأ نلو ىسمن ىف كلذ رؤي نلف ةرم فلأ ىامأ
 ةفيجلا اذه ىنرقتحأ ىسقن ىف تلقو ىريصب تبهذ بضغلاو قيضلا نم ةروث
 ؟ فافختسالاو ناوحلا اذه هنم لمتحأ ىنم ىلإو ؛ دحلا اذه ىلإ قفاملا
 ىنإف نوكي ام نكيلو فاد ىبأ رحلا لجرلا اذه لجأ نم قايح نرطاخأل
 دقل ريماألا امأ اي : هل تلقف . ءالب ىأ ىلإ كلذ ىنضرع ولو هذقنأ نأ لدعسيل
 مل كنأ عم ىمهرحح عت مه هليمز ريخلا لجرلا هب بطاخم 175 ام كتطاخ

 .٠ منو شفت اهماأو "م ورث ماأرو ا. دلل 0 ؟ل
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 ءارنألا نم كنود وأ كقوف وه نم لكو ةرضحلا ءاظع عيمجو ةفيلخلا نأ
 نأ ىلاعت هللا ركشأل ىبإو ٠ برغلاو قرشلا ىف ذفأن ىلوق نأ ؟ىردق نراحي
 رمأي هنإف «نينمؤملا ريمأ ةرفاشم ىلإ عمتساف ىيدح ىبنأ دقو «ةئمب قنع قوطت م
 نإف هراد ىلإ اروف هلسرأو هل ضرعتت الو ىلجعلا مساقلا لتقت ال لوقيو

 مالكلا اذه نيشفاألا عمس ايلف . هب تاتق هتلتق نإو هلات نأ نم رمعقأ كدي
 ترجأف ؟ اود نينمؤملا ريمأ لوقاذهأ : لاقو هفارطأ تدمجتو هصئارف ثدعترا

 اولخدا نأ ىلاجر تيدان مث ؟ هرماوأ نم اموي تريغ أب تعم له . معن
 تاقو فنص لك نم لودع نوكرم مهلك الجر نيعبرألاو نيئالثلا نيب لخدف

 ملا ىبأ ريمآلا اذهل مصتعملا نينمؤملا ريمأ ةلاسر غلبأ ىاف اودبشا : مه
 ةراد ىلإ هب ثعباو هل ضرعتت الو مساقلا فلد ابأ لتقت ال لوقي هنإف نيشفألا
 تنأ له تلق , كيبل لاقف مساق اب تلق مث . هب تلتق هلتق ىلع تمدقأ نإ كنإف
 ةيئاث ىلاجرل تقف الك لاق ؟ برج كيف له هتلأس مث . معن : لاقف « ىفاعم ميل
 , ىداوجي تودعو ابضاف تدعو اندبش اولاقف . ةيفاعو ةديص ف هنأ اودبشا

 نإف هلتق اذهب تدك أ دقل : قيرطلا ءانثأ ىسفنل ل وقأ تنكو « لوبي لهاذك

 ثعبأ مل ىنإ هل لوقيف نينمؤملا ريمأ لباقيو ىرثأ ىف نآلا رضحيس نيشألا
 مضنأ تنك مداخلا ىلإ تاصو امدنعو . مساقلا لتقيو دوعيف « ةلاسرلا هذ

 ىنآر نأ امو تسلجو تلحخدف « ىل نذأف . ىبجو ىلإ مدلا دعسص دقو اًقرع
 ىبطاخخو ىبجو نعقرعلا فيفجتب امداخ رمأ ىح لاخلا كلت ىلع نينمؤملا ريمأ
 : نينمؤملا ريمأ ةايح ىف هللا دم تلف ؟ هللا دع انأ اي كب قحل اذام : افطلتم

 لاما ىلإ رطضي لس امسأ أوف « مويلا تدهاش ام ىنايح ىف تيأر أ ركذأ ال
 |مدنعو ىرجام هيلع تصصقف كدنعام لق ىل لاقف . لسم ريغ ثيبخ نم مضلا

 هنمدق ىلإ تمض 9 هديو هفتكو نيشف الا سأر تابق ىنأ ىلوق ىلإ تاصو

 تبق لو مساقلا لتق أس ىنإن ًاعفن ىدجي نأ اذه لكد هلو قب, اعدر نينف الانأو 11
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 هنوسنلقو هتقطنم بابلا نم الخاد نيشف الا تيأر ؛« ةرم فلا ضرأالا

 مالكلا مثأ مل ىنأل افسأ او ىسفن ىف تاقو مالكسلا نع تعطقناو تشيككاف

 لدتقي ال نأ ىهو « ابلقت مل كنع ةلاسر نيشفأللا تغلبأ ىتأب نينمؤملا ريمأل

 ايش لقأ مل ىنأب هبجيف نينموملا ريم“ال أبنلا اذه رك ذيس نيشف “الا نإف . مساقلا

 دارأ هللا نكلو هب ركفأ تنكام اذه ؛ مساقلا لتقيو : ىرمأ حضتفيف اذه نم

 هفتكو نيش "الا سأر تاّبق ىتن'ال ةياغلل ملأت دق ناك ةفيلخلا نال كلذ ريغ

 ةرم فلأ ضرألا تلبق ول الئاق لع در هنالو همدق ليبقتب تممهو هديو

 ىالوم نإ ٠ : الئاق ةفيلخلا بطاخ ايضخم نيشفاأللا سلج املو . اعفن ىدجأ امل

 بنجتأ نأ نم دمحأ مويلا هب قربخأ ام لبف ٠ مساقلا ىف ىدي سمأ ةليل قلطأ دق

 تمم نيأو ىتمو ىرمأ وه كلذ معن ؛ مصتعملا لاقف ؟ مييحص لوق مساقلا لتق

 دق انك اذإ نحنو « حيحص ريغ ارمأ انئانآ نع غلب وأ انع غلبي هللا دبع ابأ نأ

 ىرارذ نم هنأ معتلف مساقلا نأشب سماللا ةليل كحاملا دعب كبلط ىلع انقفاو

 هراد ىلإ هلسرت مث هتابح هيلع نو هوعدت نأ بوصألا ناكو انترسأ ديبع

 ؛ هايإ كراقتحاو هللا ديبع ىبأل كجاعزإ كلذ نم أوسالاو ؛ مارك لاو ةعلخلاب

 ىمحيأ بح نأ نكمي لهو ؛ هلصأ هب ممضني امو هتلكاش ىلع لمعي لكن كلو

 ةظقي رثك أ نكو عجراف ؟ مهفويسو برعلا حامر نم هءانآ قحلام عم ًايبرع

 . لبقتسملا ىف ةانأو

 ىل لاق فرصتاو عجر الف ؛ هفارطأ تدسسج دقو امطحم نيشفألا مافق

 تك ام هتبجأف ؟ اهركذأ مل ةلاسر غلبت نأ كلزاج فيك هلا دبع ابأ اب : مصتعملا
 اذه ىلع ىنذخاوي الو هللا ىنبيثي فوسو 1078 ملسم مد ةقارإ نسحتسال

 مسينف ؛ مالسلا هيلع ىنلا نع تاباورو نآرقلا نمتانأب تدهشتساو .بذكلا

 فوس نيشفألا نأ هللاب مسقاأل ىنإو حيحص هتلقام نإ « متن : لاقو ةفيلخلا

 مس م و 1 ةنيننيلا الأ ةأععنل تصسأو |ريثك هللا ت وعدل . لطسم ريغ هنالل ىدب نم تال
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 راد ىلإ بهذا : هل لاقف ؛ ىتأف هودانف ابجاح اودان : مصتعملا لاقو . تيكبو

 هب رس م ىلجعلا ىسيع نب مساقلا فلد ابأ بكرأو « صاخلا انداوحي نيشفألا

 ثنكو . كلذك انأ تفرصناو بجاحلا بهذف . هللا دبع ىبأ رادولإ امركم ازيزع

 ترس مث ىراد ىلإ الصو دق بجاحلاو مساقلا نأ تدكأت ىتح ريسلا ىف لبمتأ

 ىدي ىلع بكنا ىح ىنآر نأ اذ « زيلهدلا ىف اسلاج مساقلا تدجوف « رادلا ىلإ

 قركشيو ىكبي ناكو ؛ امركم هتسلجأو رادلا هتلخدأو هتاّيقو هتنضتحاف «ىدقو

 ترف ىتلا ةديدجلا ةايحلا هذهل نينم مما ريمأو هللا ركشا لب ىنركشت ال هل تاقف

 . ةماركلا روفوم هراد ىلإ مصتمملا بجاح هب بهذ مث . اب

 ءالؤه هيلع ناك ام رادقم فرعي نأ ديرب نم ةربع ةياكحلا هذه ىفو

 لكو « ليمجا ركذلا اذه الإ مهنم قبب مل اعيمج اوبهذ دقو نآلاو . رباكألا

 ىلإ دوعأ غارفلا دعب اذئأ اهو « ءارقلا ديفأ نأ صصقلا اذه درس نه ىضرغ

 . باوصلاب ملعأ هللاو خيراتلا ةباتك

 4 هيلع هّللأ ةمحر , رزولا كنسح ريمآلا قنش بصق

 يىرجام سرب هبقعأ مثلجرلا اذهقاش رمأ ةيادب صت*امفالصف دّيعأس

 . كلذ دعب

 نم ةجحلا ىذ ربش قفاوي ةصقلا هذه ركذي هيف أدبأ ىذلا مويلا اذه نإ

 خرف عاجش ىبأ ٍظعاألا ناطلسالكرابملا دهعلا ىف (١٠ه5) نيسمخو ةئامعبرأ ةنس

 نيذلاموقلا ءالؤه نم ايح قبي ملو اذه“ هءاقب هللا لاطأ هللا نيد رمعان نا داز

 ةجاوخلا رك ذ ىلإ قراتت لو . ةيواز ىف الرتعا نينثا ريغ مهنع ملكتأ فوس

 باسملا ءادأب لوغشمنآلا وهو ماوعأ ةدع ذنم ىفوت دق ذإ ىنزوزلا لس ىنأ

 ثدحتلاف ضوخأ نأ ىنإف لجرلا اذه هركأ تنك ىنأ مغرو هادي تمدق امع
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 !الو بيرق امعهب قاسأسو نيتسلاوةسماخلا لع تفين اضيأ ىناآل لاح ىأي هلع

 ةموصخلاو بصحعتلا ةحتار هنم فشتسيام هددصب انأىذلاي راتلا ف قوسأ ناو

 لب ؛ ىحتسي نأ خيشلا اذهل ىلوآلا نم ناكهنإ باتكلا اذه ءارق لوقي اليك

 ىواع اذه لبسوبأو . ىلع انعطم هيف نودحي الو ءارقلا هيلع ىقفاوب ام لوقأس

 الوب تقولا سفن ىف ناك ه.كلو «اييدأ الضاف سفنلا زيرع ناك دقو بسنلا

 دح ال قري ال هئيخل ناكو « هللا قلخا ليدبت الو عبطلا مؤاو ثبخلا ىلع

 هيلع ضبقيو هبرضيف مداخ ىلع رابج ميظع ناطاس بضغ دصرتي ائاد ناكلب

 ررضلا هب قحليو مداخلا اذهل ديكيو ةصرف اهربتنيو هتيواز نم لجرلا جر خيف

 ىأر دقف لوقي ام افح ناك ولو « نالفل ترد دق اه : الئاق رخافي مث ديدشلا

 « كلذ ريغ ةقيقحلا نأ نوبلعي ءالقعلل ناكو . اضيأ لمعاب معط هرودب قاذو

 . هلوق ىف غلابي هنأ نوفرعي اوناك مهنآل ارس هنم نوكحضيو مهسوؤر نوزيف

 رصن ىنأ ىذاتسأب عاقيإلل امكبحي براك ىتلا ليحلاو دئاكملا لكعم هنكلو

 هنأش ىف ىلاعت هللا ءاضقب رقت مل هدئاكم نآلل كلذو « ءوسب هلاني نأ عاطتسا ام

 ناك دوم ناطلسلا مايأ هنإف ءاضيأ رومألا بقاوعب اريصب ناك رصن ابأ نآلو

 نم ادك أتم ناكهنأل كلذ همودخلل ةنايخ ريغ نم دوعسم ريمألا راداخ ىعرب

 هنإف كلذك هلاوحأ نكت مف كنسح امأ . هيبأ دعب هل نوكيس كلملا ريرس نأ

 ناطلسلا بناج ىعارو دمح ريمألا عم ناك هاوه نآل دوعسم روعش ىذآ

 لثك هلثم ؟ كلي فيكف ءافك ألا هنم هلمت< ال ام لاقو لعف ام لعفف ؛ دومح

 تناكف ديشرلا نوره مايأ لبع ةرازولا تيلو ىتلا ةقبطلا هذهو ّكمربلا رفعج

 عم مهتنسلأ اوظفحي نأ مدخلاو ديبعلاب ريدجو « ريزولا اذهب قالام هرمأ ةبقاع

 عم « لهسابأ نإ لجأ . دوساألا عم لاجم بلاعثلل نوكي نأ لاح نف ؛ مهتداس

 نم ةرطقكك نس ريمآلا ىلإ ةبسنلاب دعي ناك عابتأو هاجو ةمعن نم هلام لك

 , ناكملا اذه ريغ هلاجف معلاو لضفلا ثيدح امأ رب
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 اهدحأو خيراتلا ىف اذه لبق اهنع تئدحت ءاطخأ كئصع نع تردص دقو

 ىالوم نم ىمأب لعفأ اه لك لءفأ ىننإ كريمأل لق سودبعل ام وي لاق هنأ م

 بكرملا ىلع هويكرأ نأ مرج الف « كنسح قنشب رف كلملا ريرس اموي تلن اذإف

 نإف كلذ ىف هريغو لبس ىبأ نأش امو « اكلم ريمألا اذه راص امدنع ىضخلا

 نم لاح ىأب رظنلا ضغيل ناطلسلا نكي ملو هيدعتو هروب ةبقاع قاذ كنسح
 ذوءثو ضرعلل ضرعتلاو رسلا ءاشفإو كلملا ىف لاخلا : ثالث ءايشأ نع لاوحألا

 . نالذخلا نم للاب

 همداخل يزوزلا لبس وأ هيلس ةاره ىلإ تثسلإ نم كنسح اًواج امدنعو

 لأسي ذئتقو نكي مل نال هقاذأ ام ناوهلاو لذلا عاونأ نم اذه هقاذأف ضيار ىلع

 نوقلسسي كلذل سانلا ذخأو ؛ ماقتنالاو ىنشتلا نم ىرجام هيلع ىرج دقف هنع

 لك لجرلاو زجاع نيكسم برض نكمملا نم هنإ نولوقيو دادح ةنسلأب لبس ابأ
 نيمظاكلاو »قحلا هلوقو هركذرع ىلاعت هللالاق دقف ةردقملا دنع افنع نم لجرلا

 ",٠ نينصحلا بح هللاو سانلا نع نيفاعلاو ظيغلا

 ىلع ناك؛ خاب ادصاق ةاره نم هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا راس اميحو

 عم اذه ؛ هيلع ابصعتو هيف ايفشأو هنم اماقنتا هنيبمو اديقم كنسح قوسإ ضيار

 هب تازنأ امو ًاريثكلجرلا اذه تيعار دقل هلوقب اموي ىل رسأ دق ناك ايلع نأ

 قلأو خاب ىف فقو دقلو « باذعلا نم لبس وبأ هب ىنرمأي ناك ام رشع ىوس

 دقو . اهركص اهلح ناطاسلا ناكو كننسح قنش نم دبال هنأ ناطاسلا عود ف

 ناطاسلا نإ لوقي اموي هذانسأ مهب كلذ دى لتق دعب هنأ سودع دمتعم ةريخأ

 ىأ لبس وبأ باجأف . لجرلا اذه لتق زيجت ةجح نم دبال لبس ىباآل لاق

 ىلإ ىدأ ام ( نييمطافلا ) نييرصملا ةعلش لبق ايطمرق هنوك نم ربك أ بح

 ك0 ك0
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 ىلإ لاز امو . دوم ناطلسلا ةبتاكم نع عطقناف هللاب رداقلا نينمؤملا ريمأ ءايتسا
 روباسن ىلإ ةفيلخلا لوسر ءاج نيح هنأ انالوم ركذيو ؛ كلذ ركذي نآلا

 باج ةياعر هذه ةلاخلاو بجيف بابلا اذه ىف ةهفاشملا تناك ةعالاو ءاوللاب

 ١/١ رمآلا اذه ىف ركفأ فوس : ناطلسلا لاقف . كلذ ىف ةفيلخلا

 دقحلا ديدش ناك ىذلا سوديع نع ةصق كلذ دعب لع صق ىذاتسا نإ

 اموي ناطلسلالاق دقف نأشلا اذه ىف ا ريثك ملكت لبس ابأ نأ ثيح؛ لبسأى أ ىلع
 هدحو ةجاوخلا سلجيلف « طالسبلا نم هعوجر دنع نسح دمحأ ةجاوخلل

 ىناعدو مراطلا ىلإ ةجاودلا بهذف .سودبع ناسل ىلع ةيفاشم هلنإف مراطلا ىف
 ةفاخ ريغ كتسح لاح نإ دمحأ ةجاوخلل لق : لاقو هنع هللا ىضر ناطلسلا

 ريطخ نم هقيقحت ىغتبأ ام فردي وهو ةديدع امالآ ىلاقىلع لزنأ دقف كيلع
 انحنمىلاعت هللا نآل ءائيش عطتسي ملهنكل وىخأ نمز ىف ىدلاو ةافو دعبدصاقملا
 « ىضاملاب لغشتن الو نيبنذملا راذعأ لبقتن نأ لضفألاف ءانع ريغب ريرسلاو كلملا
 نيبمطافلا هعلخ لبق هنإ هلوق نعو لجرلا اذه ةديقع ىف نوملكتي مهنأ الإ
 اولاق اك «ىدلاو عم تالسارملا عطقو نينمؤملا ريمأ ملأتف ةفيللا ةاضرم نود

 ةبفاشمع ىضفأ ةعلخلاو ءاوللاو دبعلا لمحت روباسين ىلإ ءاج ىذلا لوسرلا نإ
 روباسن ىف كلذ انعمس دق انكو « قنشي نأ ىغبلي ىطمرق كنسح نإ لاف
 .لوقي اذامو رمألا اذه ىف ةجاوخلا ىأر اف ءًاديج هركذتن ال اننكدلو

 وعدي اذام : لاق مث ايلم ركف دمحأ ةجاوخلل ناطلسلا ةلاقم تغلب املف

 تاقف ؟ دحلا اذه ىلإ كنسح لتق ىلع رارصإلا ىف ةغلابملا ىلإ ىزوزلا لبس ابأ

 اموي بهذ لبس ابأ نأ تعمس ىنأ الإ امام كلذ ببس فرعأ نأ عيطتسأ ال

 ناحيساي لاقف .هدرطو باجحلا دحأ هناهأف .كنسحراد ىلإ هعارد هيلعو الجار

 ىنضم مث «ءارجلا اذه لثم ىف ايس نوكي ىح ءاذيإلا اذه رطخ امو هللا
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 دقو ''' رجنلاك ةعلقب القتعم دبعلا ناك ىذلا تقولا ىف هنإ ناطلسلل لق : لوقي

 نأ انامأ هب تمسقأو ًارذن هلل ترذن مديك نم هللا نظفحو لتقب اوه
 كنسح ءاج ىذلا تقولا ىف هنإو « قح ريغب وأ قحب ناسنإ مد ف ضوخأ ال
 دعب انيصقأ ناخردق انلباقو ربل ءارو ام رطش نيهجتم انكو « خلب ىلإ جحلا نم
 كنشح نم ىرجام فرعأالو ؛ كلذ دعب ثدحام فرعأ الو ةنزغ ىلإ ةدوعلا

 ىلوآلاف هرمأ ىف ثيدح نم ةفيلخلا عم ىضاملا ناطلسلا نأش نم ناك امالو
 ناك ام ةقيقح فراع هنأل بابلا اذه ىف ناكشم رصن وبأ 189 لأي نأ

 ملكتأ نل ىنإف ىلعمرق هنأ تث اذإ ىتحو « ىغبلي ام مأي كلم ناطاسلا انالومو

 ام كلذ وخنأف ءىل مويلا حب .صأ ىذلا هلام ىف ًادصق هل نإ لاقي , اليك همد ىف

 ىإف اذه عمو ؛ هلك ملاعلا لهأ مد نم ءىرب ىنإف ىعم هنأشب اوملكتي نأ

 نالدحاو ىأ مد وأ همدقأرب اليك ًانئاخ نوكأف ناطلسلا ىلع ةحبصلاب لخضأ ال

 قرطأ ب اوجلا اذهناطلسسلا تغلبأ نأ دعب :سودبعلاقو . ًابعل تسيل ءامدلاةقأرإ

 ناويدلاو نر اسوةجاوخلا ضهف . ىغبني ام رمأتس انإ ةجاوخلل لق : لاق مث ايلم

 ناطلسلا لمح ىلع ثتعطتسا ام صرحا سودبع اي :هلوقب قيرطلا ءانثأ ىبطاخو

 ًاممس تلقف . ةعمسلا ءوس ثروي امب كلذ نآل كنسح مد قيريال نأ ىلع
 .هلبعلمعي داصرملاب ناكءاضقلا نأ الإ :هعم تملكتف ناطلسلا ىلإ تدعو ةعاطو

 ىف رادام انيلع صقف داعو ىذاتسأ عم كلذ دعب دوعسم ناطلسلا سلج م“
 هتياكح مث كنسح ريش نع ىمرسفتساناطلسلا نإ لاق « ثيدحلا 1-3 واخلا كلت
 ؟نيب رصملا ةعلخ هلوبقو هدقتعمو لجرلا أذه نيدف كلوقام : ى !أسو ةفيلخلا -

 لإ ةنيدملا نم هريسو يبحلا ىلإ هرفسو كنتسح لاوحأ ةهسييلع صقأ تذخأف

 ينعم لوألا . ركو نلاك « نيلففل نم ةيكرم ةيدنه ةلك رجتلاك : بي ةيشاح ىف ءاج )١(
 كناكو ءادوسلا ةءلقأا اهائمم ةملكلاف . ةملقلا ىنمع ( رح ةيبرعلا ىف حبصأ دقو ) يناثلاو د وسأألا

 . ريمك يل ونجو روهال ىلاش ةملق

 ( قيربا سل مر



 مس 184 سس

 اهذخأ ةرورضو نييرصملا ةعلخ هذخأو ماشلا قيرط نع هبايإ ىف ىرقلا ىداو

 كلذ لك نإ ةفيلخلا موتو ءدادنب ىلع جرعي نأ نود لصوملا نم هجورخ مث
 اذاف : دوعسم ناطلسلا لاقف امامت كلذ لك تحرش دقو . دونت ناطلسلا رمأب

 اببس ناكل ةدوعلا ىف ةيدابلا قيرط كلس ول هنإف اذه دعب كنيسح بنذ نوكي

 اورغوأ مهنأ الإ رمآللا عقاو ناك اذكه : تلقف . قلخلا كلذ لك ءامد ةقادإ ىف

 كتسح اعدو دانعلا بكرم هويكرأ ىتح ةديدع تاهج مم ةفيلخلا ردص

 ناطلسلا لاقو ١8 ةديدع تالاصتاو تابتاكم ىعملا اذ ترجو : ىطمرقلاب

 تلخد أ دقىنأب فرخلا ةفيلخلا اذهلبتكي نأ بحي جوجللا رجضلا هعبطبام وي ىضاملا

 قئشاو ةطمارقلا نع ثحأ ملاعلا تابج لكىف « نييسابعلا لجأ نم ؛ ىعبص]
 فرعل اضيأ ىطمرق كنسحنأ أنلققحت ولوةيطمرقلا هيلع تيثتو هدجأ نم لك
 عم ىدنع ىواستيل هنإو كتسح تدير ىذلا انأ ىنإو ءهب لعفأ ام نينمؤملا ريمأ

 كلذ نأ عمو . كلذك ىطمرق ىنإف ًايطمرق كنسح ناك اذإف «ىوخأو قانبأ
 هبتكي نأ ىغبنيام تيتكو ناويدلا ىلإ تبهذ ىنإف كولملاب اريدج نكي مل مالكلا
 نأ ىلع ليوطلا حاورلاو ودغلا دعب ىأرلا رقتسا ةيالا فو «كوالل اياعرلا
 ىلإ نويرصملا اباسرأ ىلا فئارطلاو كنسح اهذخأ ىتلا ةعلخلا كلت اواسرب
 لوسرلا داعنأ دعبو . اهوقرحيىتح دادغبب ةفيلخلا ىلإ لوسر عم دوم ناطاسلا
 ملأت دق ناك هنأل فرطلاو عاخلا هيف تقرحأ ىذلا ناكملا نع ناطلسلا هلأس
 ًايصعتو ادقح دادريةفيالا ذخأ كلذ لك عمو ةيطمرقلاب كنسح ةفيلخلا مانال
 لجأ لاقف . امام ىرجام لك دبعلا نّيب دقو اذه . دوه ناطلسلا ىفوت نأ ىلإ
 . كلذب تطحأ دقلا

 ءاثالثلاموي ىفو « ةساجلا هذه دعب ىتس دئاكملا نع فكي مل لبس انأ نأ ديب
 : ةجاوخلل ناطسلا لاق لابقتسالا ىهتنأ دقو رفص نم نولخ نيرشعو عيسلا

 نوكرملاو ةاضقلا رضحيو كنسحكلانه توي نأو مراطلاب سلجم دقمي نأ بحي
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 لمفأس : ةجاونْلا لاقف . هسفن ىلع دهشيو هعاتبا دقام لك انمساب بتكي ىحس
 بحاصو نايعالاو ةداسلانم ريتعينم لك ىعدتساو مراطلا ىلإ بهذو . كلذ

 ىفزوزلا لبس ابأو الوزعم ناك هنأ عم مساقلا ابأ ةجاوخلاو لئاسرلا ناويد»

 ركسعلا ىضاق فلخ نب رصنو هيقفلا هيبن ناطلسلا لسرأو ىنودملا لبس انأوب

 امئاءلعو اهتارمسو ابفارششأو خلب ةاضق نم ًارضاح ناكنم بهذ كلذكو كلانه ىلإ'

 اوعمتجاف ةعمسلانسحو ةهاجولاو ةرهشلا باتصأ نم اهبكؤمو اهودعو اهئابقفو»

 .اوسلجو كلانه مهلك

 تش نم ريفغ مجو لضفلا وبأ انأ تيقب ريبكلا عملا اذه مأتلا نأ دعبو

 ١م64ديعب نم كنسح أدبو . ةعاس كنسح ءىجم نيرظتنمناويإلا جرادتسانلاا

 نيفيظن ءادرو ةعاردو داوسلاىلإ برضت نوللا ةيربح ةميدق ةبجايدترم دويقالب

 هسأر رعش ناكو . !ديدج ايليئاكيم افخو ةمجسنم ةيروباسن ةمامعو ةياغللا

 ىلعو سرحلا ريمأ هبحصي ناكو . هنم ليلق ادع ايف ةماعلا تحت ايفتخواففصم»

 ثكم ثيح ناويإلا ىلإ هب اويهذف فنص لك نم ةلاجرلا نم نوريكو ضيار»

 . ربظلا ةالص برق ىلإ.

 تعمس دقو . ءابقفلاو ةاضقلا هرثأ ىف جرخو سرحلا ىلإ ديعأو جرخأ مث

 ةحبضف ىلع لمعي نأ ىلإ لبس ابأ ةجاوخلا عفد اذام نع نينثا نيب رودي امالك

 تلأس دقو ' هراد ىلإ ادئاع نايعألا عم دمحأ ةجاوخلا جرخ رثآلا لعو. هسفنا

 نمو ريذولا ضمن كنسح ءاج امدنع : لاقف ؛ىرج امع فلخ نب رصن قيدص

 الإ ءاوديري مل مأ اودارأ عيمجا ضمن ةجاوخلا ءادبأ ىذلا مركدلا اذه لجأ

 مو مايقلا ىف سعاقت ذفيغلا ىرم هسفن كلاميال ناكو ىئزوزلا لبس انأ نأ

 « ؟ لبس ابأ اي رومآلا لك ىف صقنأ » ةجاوخلا هل لاقف . ضوبللا لك ضب
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 .ةجاوخلاءازإب سلجالأ ىلع رصأ كنسح ريمالا نأ عمو . لاعفنالاةياغ لعفتاف

 صن انأو مساقلا ابأ ةجاوخلا ساجأو ىنيع ىلإ سلخ كلذ لبقي م اذهنأ الإ

 هنإف الوزعم كاذ ذإ ناك ريثك مساقلا ابأ ةجاوخلا نأ عمو هني نع ناكشم

 .ةجاوخلا راسي نع هسولجل لبس ىنأ ظيف دتشاو . ةياغلل مرتحي' ناك

 .لاح فيك » الئاق هلأسو كنسح ىلع هبجوب سوئرلا ذاتساألا لبقأ 5

 .ىغباي » ةجاوخلا لاقو « هلل اركش » باجأف « تاقوآللا رمت فيكو ديسلا

 لكل ةعاطلا ىغبنيف ءرومألا هذه لثل ةضرع لاجرلا نآل نرهتال نرأ

 يرق فلأ ةئام ىجترب هنإف ندبلا ىف حورلا تماد امو ءانالوم هب ىضقي ام

 .« ةحارو

 ًاذه لثم بطاخي نأ انالومل غوسي فيك» لاقو اريص لبس وبأ عطتسي ملف

 هجاولا رظنف «؟ مالكلا اذهب نينمؤملا ريمأ سمأب قاشيس ىذلا ىطمرقلا باكلا

 ملاعلا نإف باكلا وه نم فرعأ ال ىنإ » كنسح لاقو . لبس ىأ ىلإ ارذش

 ايندلا تنكح دقل ' لاونو لامو ةمظعو دجم نه رسال و ىل ناك ام فرعي هلك

 ,سيلف مويلا قئشأ نأ ىل ردق اذإف «توملا ىدآ لك ةياهبنو اهنوئش ت ردو

 نم اردق مظعأ تسل انأو ءاهريغب وأ ةقنملاب ىلتق عن نأ دحأ ةعاطتساب

 .فقوو هرعشب ىحدم دق بولسألا اذهب ىبطاخي ىذلا ديسلا اذه نإ . نيسحلا

 لو هواقتعا مهنآل هيلإ هجوي نأ ىلوآلاف ىطمرقلا ثيدح امأ .ىرصق باب ىلع

 ظاتغاف . « ءايشاألا هذهب ىل ملع الو فورعم ءىث اذهو كلذ لجأ نم ىواقتعي

 الئاق ةجاوخلا هربف بابسلاب هتوص أعفار كنسح هجو ىف مرصو لبس وأ

 دقل ؟ هيف انعمتجا ىذلا ىناطاسلا سادملا اذه ةمرح ١ مى ىعارت نأ ىغبني الأ »

 ةسمخ هيلع ىضم دق لجرلا اذه نإف ٠ هنم انيبنا اذإف ىمأ مايقلل مويلا انعمتجا
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 مو. لبس اونأ فكف « تئشام هن عنصت نأ كا كتيحر تحت وهو روبش ةتس ؤأ

 . ماقملا مهب ىهنأ ىح ةفش تنبب سبني

 بابسالا نم كنسح كلتم ام لك اميف اونود نيتجح اوتك دق اوناكو

 نم رقأو ىرخأ دعب ةدحاو عايضلا ءامسأ هيلع تياتف « ناطلسلا مساب عايضلاو

 دق اوناك ىذلا قرولا ملتو . رايتخاو ةيعاوط نع ناطلسلا ىلإ امعيب هبناج

 رضا ىف كلذ مكاخلا لمسو . لاجرلا كئلوأ كلذ ىلع دهشو . امل انمث هونيع

 ليق كلذ لك نم اوغرف نأ دعبو . هلاثمأ ىف مسرلا ىلع كلذ لثم ةاضقلا لمعو

 ءاسقب هللا لاطأ » الئاق هبطاخنو ةجاوخلا وهن تفتلاف . ةدوعلا ىغبني كنسحل

 ملو هيلع هنم ىعأب تلواطت دق دوم ناطلسلا دبع ىلع ىننإ سيئرلا ذاتسآلا

 ةراذولا لإ اودنسأ دقف ةعاطلا نم دب نكي ل نكلو . ًابيصم كلذ ىف نكأ

 قح ىعارأ تنكو ءوسبب ةجاوخملا دصقأ ل ىنكلو . امل الهأ نكأ مو ءاهرك

 نكللو انالوم امم ىمأب ةبوقع ةنأ قحتسم ىفإو تأطخأ دقل د لاق مث .« هلهأ

 مهأ ال ىنإف ةايحلا ىف لمآألا تعطق دقو نآلاو . قأشو ىنكرتي م ميركلا ىلولا

 . ايك اب رجفنا مث « ىنع ةجاوالا مفصي نأ وجرأو ىدالوأو لمأب الإ

 تنأ» هل لاقو ةجاوخملا نبع ىف عمدلا قرقرتو ؛ هل نيرضاحلا بولق تقرف

 رومآلا حاصت نأ لمآلاف « دحلا اذه كب سأيلا غلبي نأ ىغبني الو ىنم لح ىف

 كدالوأو كلهأ بناج ىعرأ نأ ىلع ىلاعت همامأ ىسفن تدهاعو هللأ توعد دقو.

 . « ءاضقلا ىرج ام اذإ

 دعب لبس ابأ مواي ذخأو رضح نم لكو ةجاوخلا ماقو كنسح ضن مث

 نع ترجعف ءارفصلا لع تبلغ » لاقو ًاريثك ةجاوخلل رذتعاف عملا قرفت نأ

 . < ىسفت حامج حبك

 ىرج ام لك ناطلسلا ىلإ هيقفلا هيننو ركسعلا ىضاق نم لكىبنأ دقو
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 هل لوقيو ةدشب هفنعي ذخأو « لبس انأ ناطلسلا ىعدتساف . سلجما كلذ ىف
 ةنريذول نوكي نأ ىغبني ناك نكلو لجرلا اذه مدل شطعتم كنأ ضرفنل »
 هحذلا ءافجلا كلذ تركذ ىننإ . ١85 معن» لبس وبأ لاقف . « ةمرحو ةبابم
 لو. ىسفت كلامتأ ملف دومح ناطلسلا دبع ىلع ةأره ىف ىالوم ق> ىف هبكترا

 قذارلا دبع ديمعلا ةجاولا نم تعم دقو . « وبسلا اذه نم رثكأ ىنم عقب
 .كنسح ابحابص ىف قنش ىلا ةليللا كلت ةيشع ىف ىأ دنع رضح لبس انأ نأ

 ىتح ناطلسلا ماني ىتح كدنع نم حربأ ال » لاقف ؟ تيتأ مف ىدلاو هلأسو

 « .ةنوآلا هذه ىف كنسحل ةعافشلاب ناطلسلا ىلإ ةعقر بتكت ال

 .بهذو « سيبق دج اذ-دسهو اهتفاتأ كنكلو « تبتكدقل ٠ ىدلاو لاقف

 . هعدخم ىلإ

 نيلجر اوسبلأف . كنممح بلص ةطخ اورد ةايللا كلتو مويلا كلذ ىفو
 بجي » : اهف لوقي « ةفيلخلا نم ةلاسرب دادغب نم ناينآ امهنأكو ةاعسلا سبالم
 ىلع كلذ دعب دحأ ٌؤرحي ال ىتح ةراجحلاب أيمر هلتقو ىطمرقلا كنسح بلص
 . « رابدلا كلت لالخ جاجحلاب رمب وأ ءافلخلا مغر ىلع نييمطافلا ةعلخ ءادنرأ
 مايأ ةثالثل وبللاو ديصلا ًادصاق دوعسم ناطلسلا بكر ر ومالا تدبم نأ دعبو
 ءاصيرألا مون كلذ ناكو « نييرطملا نم عمجو هتصاخو هئامدن عم برطيل

 مقي نأ اهتطربش بحاص ةنيدملا ف وهو رمأو . رفص رهش نم ابقب نيمويل
 .ناكملا كلذ ىلإ نوريسي سانلا ذخأو . ناتسراش ةحاسب حلب ىلصم ىلي امم ةقنشم
 ناكو ةيلاع ةوبر ىلع فقو مث « ةقنشملا برق ىلإ هداوج ايطتم لوس وبأ ءاجو
 «قامشعلاق وس ةيحان نم هوجرخأ ايلف . كنسح اويل اوبهذ دق ةلاجرلاو ةلايخلا
 ذخأو « هلابقتسال هداوج فقو دق ليئاكيم ناك « ناتسراش ةحاس طسوبو
 . ًاباوج رحب ملو كنسح هيلإ تفتلي ملف.« نراخخاب » هاعدو ظافلاألا عنشأب هبسي
 امأ . هناسل لع ترج ىثلا مئاتمشلا كلتلو ءاعنششلا هذه هتلعفل سانلا ةماع هنعلف



 س88 سس

 ليئاكيم ناكو . اذه ليئاكيم اودارأ اذام لاقي نأ نكمي الف سانلا صاوخ
 ةعقاو دعبنمىصحت ال اياليوةريثك اصصغ عرج دقو ""نانأ تحال اجوز اذه

 اذإو . نآرقلا ةوالتو ةدابعلا ىف هرمع ةيقب ىضقي ىح مويلا وهو « كنسح

 ذوعنو ةقنشملا ىلإ كنسح اوءاجو . اهنايب نم صانم الف ةريبك قيدص بكترا

 .دادغب نم نيينآلا رود اولثعل ةاعسلا اوفقوأ دق اوناكو . ءوسلا ءاضق نم هللاب

 طابر مكحأو هدي دف هسبالم علخم كنسح او رمأو نآرقلا نّورَقي ءارقلا ناكو

 قبد هنمانع عم امهحرطو هيصيقو هتبدج علخ م“ )2 هليوارس لفسأ دعو هرازإ

 . ىرخألا ىلع هيدي ىدحإ] ًاعضاو رازإلاب انابرع

 1/0 رجفتاف ءانسح فلأ ةئام لامج ىف هبجوو نيجلل ا ضيبأ هةمسج أدبو

 اودمعت' هجولا رثسل ديدح نم ةذوخض ءىجو |!سم ءاكب هلجأ نم نيك اب سانلا

 هبجوو هسأر أوطغ نأ أودانو هبجوو هسأر رتست ال ثيحب ةقيض نوكت نأ

 ناكو . دادغي ةفيلخلا ىلإ هسأر لسرنس انأل ةراجحلا فذق امبفلتي ال ىّتح

 . مسوأ ةذوخم اًواج ىّتح ءائيش أرقي هنأكهيتفش كرحي هعضوم ىف افقاو كنسح
 : هلوقب كتسح بطاخو ايكار راد هماج لجأ وعدملا ءاج ةوألا هذه ىفو

 اذإ ) ال كلوقب اهباطت تنك ىلا كنينمأ تناك هذه نإ لوقي ناطلسلا نإ »

 نينمؤملا ريمأ نأ ديب . كنع فصلا انرثآ دقو ( ىنبلصاف كلملا ريرس تأوبت ام

 اباوج كنسح رحب ملف . « كوبلصي نأ مأو ايطمرق تحبصأ كنإ لوقي بتك

 هورمأو ءاب اوتأ دق اوناكىتلا « ةعساولا ةذوخلاب هبجوو هسأر اوطغ مث .٠ ةتبلا

 متمدام ؟نويحتستامأ » رضحنم لك لاقف . مهشخي ملو مهب هنأي مل هنكلو ودعلاب
 نأ الول سانلا نيب ديدش جايه ربظي داكو . «هوبلصأف لجرلا لتق نوديرت
 هوبكرأو . ةقنشملا ىلإ كنسح اوقاسو « مهتروث اوأدهو مهيلع اولبح ناسرفلا
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 اوبله اودانو « لابخلا بجو ماكحإب دالجلا هطبرو « لبق نم هبكري ل ايكرم

 «ببحنلاو ءاكبلا ىف لكلا ذخأ لب رجح ىلإ ادب دحأ دمب ملف . ةراجحلاب هوفشراف

 . ةراجحلابهفذقب ثورغيل ادوةن شايوألا نمةنفحلا اوطعأف . روباست لهأ امسالو

 اذبف . هقنخو قنعلا ىفلبحلا عضو دق ناك هدالج نال تام دق ناكلجرلا نكلو

 نيييروأستلا ءاعد نإ د امادلوقي هللاهمحر ناكدقلو همايأ ىف كاإتوكتس وه

 مهءامو نيملسملا ضرأ بصتغي نأ عاطتسا دق ناك اذإو . هفكي مل هنكلو« ىنبفكي

 بابسأو عايضو ناملغ نم كلمام لكاتيش هني ملو . ءام الو ضرأ هل قباف

 هللا ةحر هب اوركم نم لك ىضم كلذكو « هنأشا ىضف . ةمعنو ةضفو بهذو

 هذه لك اوكرتدق مثابف . ربعلا نم ريثك ىلع ةصقلا هذه ىوطنتو . نيعمجأ مهلع
 فيك انيأرو « ًابناج ايندلا ماطح لجأ نم اهوراثأ ىلا تاموصخلاو تاعزانملا
 نم قحلا لك قمحألاو . لاوز ىلإ تاعزانملاو '"تاموصخلا هذه لك لوؤت

 ارسق هنم اهيلسأ ام ناعرس نكلو ةمعن هيطعت ىهف ايندلا هذه بابسأب قاعتي
 . لاح أوسأ ف قو

 اهؤاطغ ريصبلا نيع نع لازاذإ ةماقإ راد ايندلا ام كرمعل
 اهؤاقي ءانفلا بابسأب لاني امنإو ايف سانلا ءاقتب فيكصو

 : ١88 هانعم ام كدور لوقيو

 اموب مانت نأ ديال ذإ . اعاد ةينافلا رادلا هذهم سس نأ فيضلا غوس ذل

 نيب كدوجو نم ةدئافلا امو ؛ جابيدلا قوف مانت مويلا تنك ولو بارثلا تحن

 ربقلا ىف كبحاصيسو « كدحو ربقلا ىلإ لوخدلاب مزلتس كنأ نيح ىف نيرخآلا

 هلجو كر عش نيذ ىذلا نأ . ءانسملا بئاوذلا نع اضوع 4 ضوعبلاو ناديدلا

 ء9 ةيشاح شايف  ىنغ . ةعزانلاو ةمصاخلا ىعع « تحواكم » صنلا ف )١(



 مسي 38 أ سمسم

 ىمعسف ؛مويلا هج ولأ رفصم 3 كار أم اذإ ءمردلاو رانيدلا لوخأ هنأ نم مغرلاب

 32-, كيو بفرطلا ضمير هيلا

 اديحو كتسح قو موقلاو ليس ونأ رداع اذه نم أوغرف نأ كعب وو '

 قيدص ناكدقو '”لبرخلا نيحلا نأ نم دا" 7 هبوب م . 4مأ نط م أآديحو أ 3

 مظتنت "ها ناكو بارشثلا سل#.ىف اموي همم تنك لوآي لبس نأ هما نهرو

 ءانتأ ناكو مدخلا _ . م ربثكو نيينثملاو نيبرطملاو برالا عاونأ لك هيف
 ٍِط 537 5 8 0 : 0

 . ءاادغ هياع قبط 0 ةعوضوم كتسح سأر هيت وز 8 نأب زعوأ دق كلذ

 م

 ْء لاتف .« ابنه لكأت ىح ابناوأ ريغ ىف ةبكاف ال اورضحأ دقل د الماق انيلداخ م

 ءاطغلا هذع اوعفرو قبطب ءىش . ءاهورضحأ » لاَتف . «اهلواتتلف لجأ ٠ عيمجلا

 كحضف . ىعولا تدقفو . اعيمج ةريجلا انقيلغف . كتسح سأر هب اذإو : اديعب.

 هتلو . سأرلا اوداعأ مث . هنم طقسف هدي ىف سأكلا ناكنأ قفتاو . لبس وأ

 اذه « فيعض لجر تنأ ٠ باجأف هب ايلتخم هيف تنكر خآ موي ىف ةلعفلا هذه لع

 ىذلا مويلا ىفو . عيمجلا همال ثيدحلا اذبب ريخلا اشف الو .« ودعلاب هلتف بجبام

 نزحلا ءايس هيلع تدبو «راطفإلا رصن وبأ ىذاتسأ لوانتي مل كنسح هيف اويلص

 لمأ ىأ . الئاستم لوقي ناكو . لبق نم اهيلع هرأ ل ةروصب قيمعلا ريكفتلاو

 ساجب ملو . اضيأ ةلكاشلا هذه لع نسح دمحأ ةجاوخلا ناكو . ؟ اذه دعب انل

 .تاونس ١89 عبس نم برقي ام ةقنشملاب ةقلعم كنسح ةثج تيقبو . ناويدلا ىف

 ىفاونذأتسا مث نمو . رثأ اهنمقيب ملف ترئامتو ةميدق ءالشأ تراصو تسب ّح

 . سأرلا أو>رط نيأ الو« ةثملا تقفد نيأ ملي ' ادحأ نأ ديب .اهوتفدفاتفد

 امنع اوفخأ مهنأ تعمسو . نانجلا ةتباث ةأرما ملعأ ايف كتسح مأ تناكو.

 اوم« ليرخ : جمو بي ىف . لبرج وأ ىلمرج وأ ىلبرح خسنلا شمب ىف ثدرو )١(

 .؟ ةيشاس شايق بينغ ٠ حصا أ ملا الو ىلإ رج ه وم لدي ةحبسأ فو 6 ىلم ردع -



 ميسم 3 جا" يسم

 .تذخأ لب «ءاسنلا ةداعك ع رجت مل ريخلاب تعمس ايلف . ةثالث وأ نيربشل اهنبا ريخ

 .تلاقو ةيبه تتكس مث ءامد روضحلا نم اطوح نم كب ىح «ملأو ةقرحب ىكيت

 .كللم هحنمبف ايذدلا ملاع دومناطاسلاك كلم هحنمب « ميظع لجر نم ىداول ايد

 . اهعمس لفاع لك ةملكلا كلت تبأت . « ةرخآلا ملاع دوعسم ناطلسلاك رخآ

 ركذأ تاثر ىف ةديصق روباسونءارعشنم رعاش مظن دقو . امظع امتأم هل تماقأو

 ْ : نيتيبلا نيذه |هنم

 ؛اذإف كلما جاتو رهدلا ةنيز ناكدقو سوؤرلا سأر ناك هنآل هسأر اوعطقا

 «أ ركتم المع ةقنشملا ىلإ تختلا نممدوعص ناكدَقف ارفاكوأ اددوميوأ ايطمرقناك

 .هللا دع ةفالخلا ىلوت امدنع كلذو . يراتلا ىف اذه لثم ثدح دقو

 ؛ قارعلاو زاجحلا ىف وجلا هل الخو كم ىف امهنع هللا ىضد "”رييزلا نبا

 .هيلإ راسف . داوسلاو ةفوكلاو ةرصبلا ىلع هلبق نم بعصم هوخأ ىلوتساو

 . نيميظع ددعو ةدعىذ رارج شيب قارعلا ىلإ ماشلا نم نآورم نب كلملا دبع

 ؛ ماشلا ىلإ كلملا دبع اهدعب داعو بعصم اهيف لتق ةنحاط برد امهني تعقوو

 رابخأألا كلت ليصفت ءاج دقو . ةكم ىلإ فيثكش يج سأر ىلع جاجحلا لسرأف

 هللا دبع نيبو هنيب برا ترادو هم ىلإ هشيحي جاجتللا مدقو .خيراتلا بتك ف

 برحلا تمادو . مارا دجسملا ىلإ هللا دبع أجتلاو . كم ترصوخل ريبزلا نب

 املو . اهناكرأ نم نكر راها ىح « قينجتملا ةراجح ةبعكلا تفذق مث . الاجت
 نكي ل: لوقي هيلإ جاجحلا لسرأف . لاتقلا نع فك اعرذ رمآلاب هللا دبع قاض
 نامأللاب جرخت نل كنأ نم نيقي ىلعل ىفإو نيموي وأ موي ىوس كرسأ ىلع قب دق
 ريغ ماششلا ىلإ كب ثعبأ تح ؛ كلملا دبع 5 ىلع جرخأف . كل هعطقأ ىذلا

 .فالتخاب ** ماع ثداوح ىف ىرباملاك « ىتالسإلا خراتلا بتك ىف ثداوحلا هذه ىورن )١(
 . اولا مالك ةجرت نرثآو طافلألا ىف ريسي



 سس مع

 .هبأرثلا دادزي الو ءامدلا نقحتو «كاذ ذإ كيف هبأر ىريل امركم ازيزع ديقم

 .ةليللا كلت ىف عمتجا مث . ٠ كلذ ىف رظنأس » هللا دبع لاف . « مارحلا دجسملاب

 15١ أدب ىح جورخلا مبلج ىأرف «رمألا ىف مهعم لوادتو هباحصأ نم قب نمب

 . ىضر ؛ قيدصلا ركب ىلأ تنب ءامسأ همأ ىلإ بهذف . هوركم باصي الو ةنتفلا

 كجورخ ناك أ » هتلأس مث ؛ ةبنه ءامحأ تقرطأف . لاخلا امل حرشو ءابنع هللا

 لجأ نم الإ ناكام هتلاو » لاقف ؟ ءايندلل وأ نيدلل ةيمأ ىتب ىلع ىدلوأب اذه

 . « كيدل مولعم كلذو ايندلا نم امههرد تينتقأ ام ىننأ كلذ ىلع ليادو . نيدلا

 نم بعصم كوخأ ريص اي ةلثلاو لتقلاو توملا ىلع نربصتل ذئنيخ » تلاقف

 هللا ىضر قيدصلا ركب وبأ كمال كدجو « ماوعلا نب ريبزلا كابأ ناف . لبق

 ,ىلع لذني لو اهرك ناك دل ءامهنع هللا ىضر ىلع نب نيسحلا لعف ام رظنأ . هنع

 .تدصق ىنكلو ءاضيأ كلذ ىرأل ىإو همأ اي د لاقف . « دايز نب هلا ديبع

 ىنأ ديب ءاديبش توملا ىل باط هتيلع دقو نآلاف «رمآلا اذه ىف كبأر ىرأ نأ

 اهريضي ال ةحوبذملا ةاشثلا نإ ٠ مالا تلاقف .« ىلتق دعب ىب موقلا لثمب نأ ىشخأ

 . « اطاصوأ عيطقتو خلسلا

 رحسلا تقو لستغا مث . نآرقلا ولتبو اهلوط ةليللا لصي هللا دبع تابو

 ةروسو ؛ ملقلاو نون » ةروس هيتعكر ىف التو . ةعامج مبصلا ةالص ىدأو

 دحأ الجار براحي ملو هحالسب قطنتو هتمال سيلو .« ناسنإلا ىلع أ له»

 كلذ ىف همأ تناكو اهايإ اعدوم همأ نضتحا مث . براع ام لثم برعلا نم

 ىف ذجاونلا ىلع ضع » لوقت ىهو هطبأ طيختو هتماق ىلع هعرد تيت نيحلا

 . « نيقسافلا ءال وه برح

 عرج اهبلع ربظي ملو . جذولافلا لوانتل هلسرت ىه امنأكهفطالت تأدبو

 ىديأ قرفتو هنع فرصناو رت هشيج نأ ىأرف هللا دبع جرخو ءةتبلا ءاسنلا



 ميسيسل #9 جا مسا

 حالسلاب نيججدم اوناكو ؛ هعم تابثلا لع اوممص هلهأ نم ةليلق ةرمز الإ « أبس

 اي اولوف لإ اوله نأ ىدانق . ةهأ منأ لع رفاغمو تامالو عورد نم

 : تيبلا اذه هللا دبع دشناف هرطش مههوجو

 ركحتب مث فرعي مهضعب ذإ ريصأ ىوي فرعأ اذإ ىإ

 نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي مويلا ناكو . اوفو برحلا ةحاس اوغلب املو

 ىرخالا ةيحانلا نم جاجحلا علطو ( <40 ) نيعبسو ثالث ةنس ىلوألا ىدامج

 ىنب باب هاجت قثمد لاجرو « ةبعكلا لباقم ىف صمح لهأ أبعو . فيثكش حب

 باب مامأ نيطسلف شيجو « ةورماو ١55 اصلا باب ءازإ ندرأللا دنجو « ةبيش

 نب قراط عم جاجحلا فقوو « مهس ىتب باب مامأ نيرسق ركسعو ؛ مممج ىنب
 . ىربكلا ةبارلا أوبصن ثيح ةورملا عضوم ىف شيجلا ٍظعمو ورمع:

 هب قدحأ دق دحلاو رصحلا قوفي ًاشيج نأ ريبزلا نب هللا دبع ىأر امدنعو

 انك. كسفتأن ع ًاسفن ىل متبط ول ريبزلا لآ اي » الئاق هموق بطاخ ةيحان لك نم
 الف ريبزلا لآاي دعب امأ . ةتب ءابز انيصت مل هللا ىف انلطصا برعلا نم تيب لهأ

 امو ىلئتقلا نم هيف تثترا الإ طق ًانطوم رضحأ مل ىنإف فويسلا عفو معرب

 نونوصت ا؟ فويس اونوص « اهعقو ملأ نم دجأ ام دشأ اهحارج ءاود نم دجأ

 بهذ اذإ لجرلا نإف . هسفن قبتساو هفيس سسك اؤرما ملعأ ال ىنإف مكهوجو

 « هنرق ءىرمأ لك لغشيلو ةقرابلا نع مراصبأ اوضغ لزعأ ةأرااكو بف هحالس
 ىنع الماس ناكنم الإ ريبزلا نب هللا دبع نأ ناوقت الو ىنع لاؤسلا مكنيبلو الو.

 : لاق مث «لوآلا ليعرلا ىف ىنإف“

 اميت فرص ىأ اياسنملا قالم دلاخ ريغ هنأ ىلس نال ىبأ
 الس توملا ةيشخ نم قترمالو ةبسب ةايحلا عاتبب تسلف

 زربو .« ءادعألا ىلع اولمحاو رارحألا اهبأ اويله» ىلاعت همسا ىلع لاق مخ

 اوناكو . ةيحان لك ىفو بناج لك نم ءادعألا ىلع لوصي ىراضلا دسألاك
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 لك ىف هعم نكي مل هنأ مثد دوسألا هجو نم بلاعثلا رفت هبجو نم نورفب

 , ىمحو « نيريثكلا ءادعألا ةتاهتسا ىف اوبراخ . لاجر ةرشع نم رثكأ ةلوص

 لاجرلا ةفاكب جاجحلا هجو ىف ىىرو اسأب هتلا دبع ىدبأف. « لابتقلا سيطو

 اومدقتي نأ جاجحلا سمأو . ةمزهلا ىلع اوفرشأف ٠ باوبالا هاجت نيدشتحا

 اوكتشاو نيزرابملا ناعجسشلا نم ةحارلاب عتمت نم بلقلا ىف ناك نم زريو ةبارلا

 ىدأ دلص رجحب رييزلا هللا دبع بيصأ كابتشالا اذه ءانتأ ىفو ضعبب موضعإ

 : الئاق هتوص عفرذ هبجو

 امدلا رطقي انمادقأ ىلع نكلو انمواك ىدت باقعألا ىلع انسلف |

 هيلاوم دحأ ىأرو هادي هنم شعت راف ةوق دشأ رخآآ رجح هردص باصأو

 هنوفرعيال ءادعألا ناكو « نينمؤملا ريمأ لتق دقل » الماق خرصف ليست ءامدلا

 هللا دبع هنأ اوفرعو «لجرلا حايص اوعمس ايلف . ههجو ىطغ دق ناك هنأل

 هسأراوذخأ مث . هباع اوضبقو مهفويسب هووتحاف لاجرلا نم ريثكديلإ عرسأ

 نب هللا دبع لتق دقل » ىداي توص عفتراو اركش دجسف جاجحلا ىلإ هوامحو

 ةنتفلا تأدهو . مرخآ نع اولتق تح اورباثو اوربص دقف هعابتأ امأ « ريبزلا

 رمأ © قينجنملا لعفب راهنأ ىذلا نكرلا حالصإب رمأو ةكم حاجحلا لخدو

 امنع هللا ىضر ريبزلا نب هللا دبع سأرب ثعبو « ىرخأ ىقابم دييشتب
 ملف همأ ىلإ هلتقم ربخ اولقنو . هشج بلصب ىمأ اك ناورم نب كللملا دبع ىلإ

 ًاريدج ناك ام اذكه ىدلو لعفي ملول 'نوعجار هيلإ انإو هلل انإ » تلاقو عزت

 لأم ةدم دعبو .« امينع هللا ىضر قيدصلا ركب ىبأ طيسو سيزلان باب ىعدي نأ

 .ناحبساي » لاقف اهربص غلبمو ءاهلاقمب هؤبنأف «؟ زوجعلا هذه لهعتام » جاجحلا

 هذه تلقتنا ام لاجرلا نم هذه اهتقيقشو نينمؤملا مأ ةشئاع تناكول ميظعلا هلل

 أولاتحاف . بلقلا وه اذلو ربصلا وه اذهل ىرمعاف « ًادبأ ةيمأ ىب ىلإ هلالخلا

 .«لوقت ام ىرت يكل اهدلو ةثج ىلع اب اورقل ةليح
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 ةثج ىلع اب نررمو ابيلع نلتحاف ىمألا اذه ةوسنلا نم ةعامج اوفلكف

 ؛ ةأرما ىلإ تتفتلا ابنبا ةثج تفرعو ةقنشملا تدهاش ايلف . بولصملا اهدلو ٠

 » هدأ وج نع سرافلا اذه لزتمل تقولا نآ امأد ةلئاق « ءاسنلا فرشأ نم تناكوم

 . تيهذو كلذ ىلع اثش درب مد

 ىو. هتفدو هللا ديعلازْنإب رمأو . بجعلا هبلغف جاجحلاب ربخلا اذه لصتاو

 ىف ثيدحلا تقس دوف كلذ نع الضفو ةديدع دئاوف اهلوط مغر ةصقلا هذه ٠

 مهقحل ام ءىث هلل اذإ ذا نأ مظعأ نارقأ هل ناك كنسح نأ ١ 11 ملعيل نيتعقأو ٠

 تهافو عزب : لو اهسفن تكلامب دق تناك اذإ همأ نأ ام . بيجعي كلذ سلف .

 اذه » لوقيو دحأ كلذ ىف كشي الف هعضوم ىف اني رم ىذلا لوقلا كلذ لثع

 قلخت كبرو « ريبك ءاسنلاو لاجرلا نيب قرفلا سراآل عاطتسملاب سيل رمأ

 . راتخمو ءاشي ام

 عطقت نأب رعوأ ىمرلا ىحي نب رفعج لتقب ديشرلا نوره رمأ امدنعو

 ناو ةفورعم دج ةياكحلا هذهو قئاشم ةعبرأ لع قاعت لاصوأ ةعبرأ ىلإ هتثج
 نوبسنيف خيراتلا ثادحأ مهيهلتو ءارقلا لميو مالكلا لوطي نأ ةيشخ اهدروأ
 ىلع اوضيقيل الاجر ارس فلكدق نوره ناكو . هتبسن قيلي ال ام لضفلا ىبأل

 مهب اوتأيف هيلع نومحرتيو عجفتلاو ربأتلا نودبيو رفعج قئاشم نوبرقي نم
 هيكترا ام ىلع نوره مدن رمألا اذه ىلع ةدم ىضم دعبو . مهقاعي ىح هيلإ
 ىلع هانيع تعقوف اموي ريسي ناك ''"ايرصب نأ قفتاو . كماربلا ىلع ءاضقلاب
 : هسفن بطاخم لاذ رفعج قراشم ىدحإ

 رع نس .هالا ءزطاىفةرووشمةمطق ىهو ةرصلا نهلجد ىلإ نينا نيذه فلو اا بش )١(
 نبا اهاور دقو ىشاقرلا دمصلا دبع نبا لضفأل نيرخآ بيتي مه تبسأ دقو يناؤألا ن رم 514 نح
 : ةمررملا ةديعقلا كلت نمض ال55 ص # عب دقعلا ف هبر دبع

 ماسه اهيئاليالا ىيعو اومانو ىوجش نم نولاخلا ادع
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 مالتسا رجحلاب سانلل اك انيلتساو كعذج لوح انفطا

 هورضحأو هيلع اوبضقف ديشرلا ىلإ لالا فلجرلا اذه رمخ لصوف

 . ؟ أطخلا اذه تبكتترا ملف « انيدانم ءادن تعمس دق هل لاقف هيلإث

 عمسي مل ءاضيب دب لع ةكماربلل نكلو  ىدانملا تعمس دقل لجأ » لاقف

 امع فلختلا ف تأطخأ دقو تلعفو )4 ءًارس ابقحىدؤأن أ تببحأت ابلثم دحأ"

 «ىتقحليام لكب ريدج ىنإف هيلع مهامب نيريدج ةكماربلا ناك اذإف « ىالوم هب ىمأ

 .هنعافعو نوره كبف « هتصق لجرلا هيلع صقف ؛ هريخ نع نوره هلأسف»

 . ةتكنلاو ةردانلاو ةربعلا نم ولخت ال لاوطلا تاياكحلا هذهو.

 "'”ريزولا ابأ نإ باتكلا دحأ لوقي ذإ ءافلخلا رامخأ ىف تأرق اذكه

 حفصتأ تنكو ؛ ديشرلا نوره دبع لع تاقفنلاو تاقدصلا ناآويد لع ىماقأ.

 ريمأ سمأب اوامح : ةقرو ىف ًابوتكم تيأرف ةقيتع ةدد رج "”كمارب لا ةيكن دعب

 اذكب هذلا نم هللا همادأ ىمربلا ىحي نب رفعج لضفلا ىأ ريمآلا لإ نينملا

 اذكيعنلا فانصأو بلا ةوسكلا نمو اذكش رفلا نمو اذك ةضفلا نمو

 ةقدو ىلإ هتافتلا ىنم تناح م . فلأ فلأ نيثالث دوقنلا نمو اذكر هوجلا نمو

 ىمعألا ثناهلس ىلا اببسلو تح

 «ىشاقرلاىلا اهسنو ةديصقلا كلت لوأ نم اتاربأ ركذ ١١ سو ج ىف ناكلخ نبا نأ ىلع

 نعش زيك رتسعل و طاتحا نرعاشلا نيذه روش نأ اقرا قيقا ابتدي ةدمعلأا بحاص نكلو.

 ١. ةيشاح ضايق سى ُش .رخآلال :٠ امهدخأ

 ةرابع نوكت نأ ىغيليف ؛ لكودلا ةغيلحلا ريو وع رزولا يبأب دوسقللا ناك اذإ )١(

 كوره دبع ةداب رح حيهصتأ تنك ىأ 2 حفصتأ ت دك هلو ةقلمتم . © ا نورع كوع ىلع »

 .( ضاق ىئغ ) حلات
. 

 )١( هيسودلا وأ فللاب مويلا هيمسن ام نمزلا كلذ ىف ةدب رجلا ظفلب دارملا نأ ربظي
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 .قيناود ةعبرأو ثارد ةعبرأ مويلا اذه ىف اوقفنأ مهنأ أف ًابوتكمتدج وذ ىرخأ

 .ناحبسو كهربلا رفعج ةئج قارحإل قو.لا نم ريصحلاو طفلا ءارشل فصن و

 . ًادبأ توعس ال ىذلا هنا

 .« ريسلاب امم صتخا 'ام ةصاخو « ةريثك ابتكل ضفلا وبأ انأ تعلاط دقو

 .عاونأ نم تركذ ايف تاياكملا هذه لاثمأ تركذ دقو . ريثكلا اهنم تطقتلاف

 ايندلاب نونتتفملاو ماينلا ظقيتسي ىتح . رابخألا هذه نوم هقوسأ ىذلا مالكلا

 . ادغ الو مويلا مبعفني الام نوامعي نيذلاو

 .ةلودلا دضع هيف ىلوتسا ىذلا دبعلا ىف « ءارزولا ةيقب نبا هاوبلص كلذكو

 ىلا برحلا ىف ةلودلا زرع فورعحملا رايتخم همع نبأ لتقو دادغب لع ورسخ اهف

 ىذلا ىجاتلا بانكىف هيوب لآ رابخأ ىف تءاج ةليوط ةصق ىهو .امبنب تعقو

 .ةلآو ةمعن اذ الضاف الجر اذه ءارزولا ةيقب نبا ناكو '"بتاكلا قمعإ وبأ هفلأ

 موقي ىذلا تقولا سفن ىف ناكو . '''اروبتم ناك هنأ الإ ةريبك ةناكمو ةدعو

 . هلل عئاطلا ةفيلخال ةرازولا نوئتش ىدؤي «رايتخبل ةرازولا نوئش رييدتب هيف

 .ءادتعالاو بدآلا ءوسةلودلادضعو رايتخ نيبامئاقناك عازتءانثأ ربظأ دقلور هه

 ,لماخ رخآو ةلودلا دضعك لجر نيب ماقف . بقاوعلا ىف رصبني لو ؛ روبتلاو

 . ءاضقلا ةبلاغم عطنسي ملو « اريبك أطخ اهنايتإ ناك ىلا لاعفألا كلتب هال وك

 هلتقو هبلصب « دادنب ىلع ءاليتسالا دعب ةلودلا دضع رمأ نرأ مرج الف

 . ةراجحلاو مابسلاب

 )١( ضايق  ىنغ . فوردلا ىباملا قحسإ ابأ دصقي 9 .

0 
 هأءلق 4 يناثأا ءزأا هياوكسم نبال مهألا براجت ىلإ اذه ةيش نبا رابخأ ف يد
3 

 ضايق _ىنغ . ةميقو ىتغعوضوملا اذه ىف رداعاا " .
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 تايبآلا هذه هئاثر ىف تاق دقو .

 ثتامملا ىفو ةايحلا ىف ولع

 اوماق نيح كلوح سانلا نأك
 ايطخ ميف مثاق كنأك
 ىعرب تين سفنلا ف كمظعل

 الافتحا مه وحن كيدي تددم

 اليل نارينلا كلوس لعشتو

 نأ نع ضرألا نطب قاضاملو

 اوبانتساو كرق وجلا اوراصأ

 ديز لبق نم ةيطم تبكر
 ست ايف ةليضف كلتو

 اعذج طق كعذج لبق رأ و

 ترائتساف بئاونلا ىلإ تأسأ

 ىلايللا فرص نم ريجت تنكو

 هيف ناسحإلا كرهد ريصو

 ايلف ادهكلس رشعل تنكو .

 ىداؤف ىف كل نطاب ليل

 مايق ىلع تردق ىنأ ولو

 1 فلن

 تارجعملا ىدحإ تنأ قمل

 تالملا مايأ كادن دوفو

 تاق سأ صو ظافحب

 ةايحلا مانأ كنتكح كلذك

 تامملا دعب .نرم كالع مضي

 تاففاسلا بوث نافكألا نع

 ”تايضاملا نينسلا ىف اهالع

 تادمعلا رييعت كنع دعب

 تامركملا قانع نم نكمت

 تايئالا رأث لبتق تأ

 تاربلاب كل ابلاطم داعف

 تائيسلا ميظع رم انيلإ
 تانحملا اوقزمت تيضم

 55١«تايراجلا عومدلاب فنفخم

 تايجاولا قوقحلاو كاضرفل

 يزد نه ىهو ةكو ردم دح ىهو يرابألا رم نب لم نسما ينأل ةديعفلا هذه )١(

 ؛ قالوب عمل ناكل نبا ةساخو « ىرخأ بتلك ىلع ةديصقلا هده انصعم دقو ؛ ءاثرلا رامشأ

 ( 1١ ةيشاحأ ضايف  ينغ )
 ( قولا 2س 14 )



 مس إمام

 تامتانلا لالخ اب تحنو ىفاوقلا مظن نم ضراألا تألم

 تالطاحلا لطه بصن كنآل قست لوقأن ةيرت كل امو

 تانجلا نم دعأ نأ ةلاغع ىسفن ك-نع ريصأ ىنكلو

 تادار داوغ تأمر ىرتت نمحرلا ةيح كيلع

 ةبطم تبكر » هتيبب ديري وهو ىرابنألا نبا مظن نم ةليملا تايباثلا هذهو

 مهنع هللا ىضر بلاط ىبأ نب ىلع نب نيسحلا نب ىلع نب ديز «٠ دي لبق.نم

 ةفالخ مايأ مهلع جرف مهفسعو ةيمأ ىنب مظب قاض دق اذه ديز ناكو . نيعمجأ

 اذه ةصقو ناسارخ ريمأ كاذ ذإ رايس نب رصن ناكو . كلما جبع نب ماششه

 هللا ةمحر لتقو قنش نأ هرمأ رمخآ ناكو . خيراوتلا ىف ةخوم ةليوط جورخلا

 لآ عيمجو هنيب هلأ 5 ؛« تاونس عيرأ ةدم ةقنشملا ىلع ةقلعم هتثج تيقبو هيلع

 لتق ىلع حافسلا سابعلا ابأ سابعلا نب رعاش فيدس ثح دقو . مهييولوسرلا

 :تيلا اذه اهتامج نم ىلا ةديصقلا , ؤةيمأ 797

 ”'ساربمللا بناحي البخت د ذو نيسحلا عرصم نركذاو

 ةدع ىلإ اهالخ اريشم كنسح بلص ةصق درس نم تيبتلأ دقو اذه

 نولبقيو ىنع نوحفصي ءارقلا لحلف . ةياغلل ةمكحم ةليوط تكنو تاباكح

 بئاجج نإف خيراتلا ركذ ىلإ دوعأ اذنأ اهو . ةيانعب ىنم اذه نوقلتيو ىراذتعا

 . ايح تيقب نإ ىلاعت هللا ءاش نإ اهركذأس راتسلا ءارو لارتإم ةريثك
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 ناخردق ىلا تقولا اذه ىف لسرلا ذافنإ ركذ

 نيبناجلا نيب دهعلاو دقملا دي دجتنل

 ىرع تقثوتو ناخ ردق عم هنع هللا ىضر دوم ناطاسلا لباقت امدنعو هاب

 - « ليصفتلاب ىضم امف اهانركذ يلا دوهعلاو د وّمعلل ةجيتن امبنيي ةقادصلا

 نيكستارغبل اهيلع هللا ةمحر بنيز ةرحلا بطخت رأ ىلع امبنيب قافتالا

 ةنسلا لإ قزري اح ناكو ؛ ناخارخب مساب كاذ ذإ فرعي ناكىذلا ناخردق نبا

0 

 ةرئالاو صرحا نمربظأ دقو )/٠١٠1(« نيعبرأو عستو ةئامعبرأ ماع ىأ ةيضاملا

 هنكلو « ةناكملا كلت هل خأ نبا لتقف «ناخ نالسرأ ديب هيلع ءاضقلا ىلإ ىدأ ام

 مالسلا هيلع مدآ دالوأل ابحيو . بارتلاب ىوسو تام هرمأ رقتسا نأ دعب

 لئازلا ضرعلا اذه لجأ نم ءايحوأ لجو نود ًاضعب مهضعب نوكسلهمو نولتةي

 ؛ اما وأ هياع لوصحلا ةيشع كرت ىلإ نورطضيف لوزبام ناعرس ىذلا

 هسفن هندح بيل ىأو ؟ اذه نم مييلع دوعت ىلا ةدئافلا ىهام ىرمعلف

 دود عيطتسي ال ىلا ردقلا ةنس كلتو ةليحلا ام نكلو ؟ اذه لثم ىلع مادقإلاب

 ناكدقف ناخردق ةنبا ىلع دمحم ريمأللا اودقع دقف ىرخأةبج نمو ٠ اهيلع بلغتلا

 دمحدنرا نأش نم مفري نأ دبتحيو دحي نمزلا نم ةبفحلا كلت ىف دومم ناطلسلا

 دمحم ريمآلا ىلع ضيق ايلف . ببغلا راتس ءاروام ىردي ناك امو ءىث لك ىف

 ناطلسلل اهيلع ديدج ماكن دقع ىلع مادقإلا ررقت ةأتفلا كلتب ناينإلا رسيتي لو

 نم ثلاثلا ىف نينثإلا موي روكذملا ناطاسلا ىلتخاف هنع هللا ىطر دوعسم

 انيا نكي مو؛ ناعارغيل أنبا ناك نا نالسرأ نأ ١١ سد ج ريثألا نا قىفدرو )١(

 رابع ريشتو )2 دأولا | أذه ناخارع رع ةحوز تفئحو ألا اذه ىلع ناخارشب ىضت دقو 1 هيأل

 0 اذه ريغ ىلا باتكمأا
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 اورواشتو رصن ىبأ ىذاتسأو دمحأ ةجاوخلا ريذولاب ماعلا اذه نم لوألا عيبر

نيلوسر دافيإ ىلع مهأر قفا يس ) رمأآلا أذه 9 الي وأم
 نوكب نأو باطخغ 

 ..دقعلاو دهلاب اموقيل ةاضقلا ةلمج نم رخآلاو ءامدنلا ةلمج نم نيلوسرلا دحأ

 ىلإ ايح كازي ام ىذلا « ىريصحلا مساقلا ىبأ رايتخا ىلع مهيأر عجأت

 اديرف نيينابتلا مظاعأ نم ناك ىذلا ىنابتلا بلاط ىبأو ؛ هللا همادأ ١م نآلا

 لادتعأو هعلطلا ءابب نم هياع ناكام بناج ىلإ ؛ةانأ اذ عرولاو ملعلاو لضفلا ىف

 عقوام اليلقو هتعلط نع الامج نالقي ال قينأ ءامشنإو لبج طخ اذ ناكو « ةماقلا

 رايد ىف فلا اذه ثكم دقو . ناسار خ ىف انسح هطخ هبشي طخ ىلع ىرافت

 هلوصو رثأ تام هنكلو احجان داع مث « ماوعأ ةثالث اهبل] هلوصو دعب كرلا

 ىذاتسأ بتكدقو اذه . اهناكم ىف هتصق درسأسو ةلرغ نم ةبرقم ىلع ناورب ىلإ

 اتخسن دقو . اهباب ىف ةردان لئاسرلا هذه دعتو . نيتبفاثم ابعفش اذه ىف ةلاسر

 . رومآلا قئاقد ضعب نع باقتلا فكنت اهمإف ؛ءىراقلا اهيلع علطيل ىطخم

 امال فرعت ى ةيناث ةرم اهخسن ىلإ تررطضاف ةخسالا كلت تفلت دقو

 مث ؛ كولملا ضعبب قاعتن تاكنب اهلاصتال نييئابتلا ةصقب أدبأسو . رارسأ تاذ

 ىف ءارقلا فرذعي نأ ىلمأو تاطأ دقو كلذب موقأ انأو . بئاجعلاو رداونلا

 . ليصفتلا ةدايز

 ةينابتلا ةصق

 لوقنف ةفورعملا ةرسألا هذه نع ةحمل ركذن نأ نييناتلا ركذ دنعانب ردحو

 دج وهو « هنع هللا ىضر ىنابتلا سابعلا ىبأ مامإلا ىلإ نومتني نيينابتلا نإ

 : اذه اندبع ىف نيرمعملا نم دعيو « هتمالس هللا مادأ ىنابتلا قداص ىبأ مامإلا
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 بيج ثيحم لضفلا ةعسو معلا نم وهو « نوميم ىلع كنام طابر ىف مقيو

 . مولعلا لك ىف رصعلا مامإ لعب و موي لك ىوتف ةئم ىلع ديزي ام ىلع

 ريشأ مث .ةيدومححلا ةرسآلاب هلاصتا بابسأ ركذب لصفلا اذه ىف ىقآسسو

 لايعألا نم نيعمجأ عبنع هللا ىضر ةرسآلا هذه كولم هب هفلكام ىلإ هللا ةئيشمب

 ىنأل دادغب اذيدلت ناك اذه سابعلا ىنأ دجو . بصانملاو ءاضقلاو ةمامإلا ىف

 نوره مايأ ىف ؛ دادغب ةاضق ىضاق « ىراصنألا بريأ نب بوقعي فسوي

 . عزانم الب هرصع مامإ هنع هللا ىضر ةفينح ىبأ مامإلا ذيملتو ديشرلا

 دقلف .اضيأ ةفينح ىنأ مامإلا ةذمالت نم دعي سابعلا وبأ براكو

 ناكو هللا همحر دعاص ىضاقلا مامإلا هفلأ ىذلا دعاص رصتخم ىف ءاج

 مهنع هللا ىضر ةلودلا نيمب ناطلسلا ىنبأ دمحم ناطلسلاو دوعسم ناطلسلا بدؤم

 ةفينح ىنأ لوق نم ىأرلا اذه نإ » لئاسملا لوصأ نع مالكلا دنع نيعمجأ

 ىضاقلاو ىنابتلا سابعلا وبأو رفز دمحمو فسوي وبأ هيلإ بهذ ام وه هنإو

 6 ميطا وبأ

 ةدلاو لاخ وهو « حلاص ابأ ىعدي هيفف لجر ةرسآلا هذه نم ناكو

 ارالاسمبس روباسينب هدوجو نابإ دومت ناطلسلا هنيع دقو «اذه ىنابتلا قداص ىبأ

 ةمحر ةفينح ىنأ بهذم ىلع امامإ ريف نوكيل ةئزغ ىلإ هلسريل )49 نييئاماسلل

 سيردتلاب لغتشا دقو . (ىوه)ةءامللثو نينامثو سمخ ماع ىف كلذ ناكو هيلع هللا

 ىضاق ؛هنع ملعلا ذخأو ؛هدي ىلع جرختو ؛ كانه ىلا ةسردملا ىف :ناتسب باب ىف

 كلت ءابلع زربأ نم نآلا وهو . هللا هاقبأ سنوي نب دواد نايلس وبأ ةاضقلا

 ىضاقلا هاخأ نأ ا. هت تءاسو ايتع ريكلا نم غلب هنكلو ( ةنرغ ) ةنبدملا

 ىبأ ةلزئم تناك دقو . اضيأ روكذملا اص بأ نع معلاذخأ « هلاءاقبأ ءدومم ىز

 (١٠٠)ةثامعبرأةنسهتافو دنع لاق ثيحةعفرلا نم دوم ناطلسلا ىدل اذههلاص

 : ىنيارفسإلا سابعلا ىبأ ةجاوخلا هريزول



 هس أ قمح

 . كلذب موقي دلو هل سيل ذإ ؛ همتأم ةماقإل مامإلا اذه ةسردم ىلإ بهذأ

 ارظن نكلو ىريمضل ةباجتسا بجاولا اذبب ىسفنب مايقلا تمزتعا دق تنكو

 سيلو . كلذب موقت نأ تيأر ابيع اذه ىف نوري وأ ىنومولي دق سانلا نآل

 . «انتفيلخو انريزو كنأل انأش كنم مظعأو لجأ وه نم انمادخ نيب

 . هللا ةحر اضيأ ىنابتلا رشب وبأ مامإلا ةرسالا هذه ءاظع ةلمج نه ناكو

 ايظع فيرشتلا اذه ناكو . ضيرع ءارث اذ نييناءاسلا رصع ىف الع ناكدقو

 كلذل نيعلاطملا دحأ نأ ولو . لامعألا ىف نوقياضي اوناكمجناأل نمؤلا كلذ ىف

 « مالكلا ىف لضفلا وبأ هيلإ دمعي ىذلا بانطالا اذه امد لأس باتكلا

 تلوانت اماع نيسمخ لالخ تعقو ثداوح خرادلا اذه ىف نودأ ىنأ وه باوجلاف

 اقح تيدأ نإف « تافبطلا ىش نم ةداسلاو ءارظعلا نم ريثك نع ثيدحلا ابق

 'نأ بجو دقف ةمظعلا نم ردقلا اذه ىلع ةرسأ فيرعت ىف تدزو ىتدلب لهأل

 . ىع | وحفصي

 ريمثأف نييئاماسلا دنع دوم ناطاسلا ةيرالاسمس ةصق ىلإ دوعأ نآلاو

 مامإلا دافي ىلإ ريشأ اك. دئاوف نم اهيف ال باب لكن م ةطيسسلا طاقنلا صعب ىلإ
 ةلودلا لالعناو ىراخم ىلإ ناخردق دلاو ناخا رغب مودقو اذه ىنابتلا رهاط ىأ

 ىئتكن ةليواءةصق ىهو . (ىو.)ة'اهلث و نينأمت ةنس نم لوآلاعيبر ربش ىف ةيناماسلا

 ةميظعلا نزلا ىلع هئاليتساو ىراخم ىلإ ناخارغب ءىجم نع ثيدحلاب اهنم
 هنعرع تص املو . ريساوبلا ءادب هضرمو نييئاماسلل تناكىِبلا ةسيفنلا رئاخذلاو

 هيلع علخو ىناماسلا رصن نب مون نب زيزعلا دبع ىعدتسا رغشاك ىلإ ةدوعلا ىلع

 كيف هدبعأ امم. .كيلإ اهديعأ اذنأ اهو كتتيالو اوبصتغا مهْمأ تعمس » هل لاقو
 .ايلك كل انوع نوك أس ىنأب ةقثىلع نكستلف . ةريسلا نسحو ةلادعلاو ةعاجسشلا نم

 ضرملا دتشاو دنقرمس ] ناخلا داعو .« ةدعاسملاو نوعلا ىلإ ةجاحلا تعد

 , دودحم لجأو دودعم سفن ايندلا ىف ءىرمإلكلو هللا همحر ىضقو كلانه هيلع



 فصتنم نم ءاعبرألا موي ىف ىراخ ىلإ ادئاع رك ''' اضرلا ريمآلا نأ ديب

 زيزعلا دبع همع ىلع ضبق ثيح :(940) ةئاملثو نينا ةنس ةرخألا ىدامج

 اضرلا ريمألا ةقث ىور اف « هامعأ ىح روفاكلاب هينيعلم ع ؛ هلقتعاو روكذملا

 ىذلا ت قولا كلذ ىف ارضاح تنك» لوقيذإ رهاط ىبأ نيدمحأ ن .: ىلع نسحلاوبأ

 موي هيلظ نم صتقيل هللا امدو ؛ اريثك ىبو عرج « نيكسملا اذههيفن وممياوناك

 مدابكأو ممولق تقرمتل اذه لدملا موي نيمواظملل نكي ل ولف . ربكأالا عرفلا

 . «ايندلا هذه ىف تارسح

 ىف دحلا روجميس ىلع وبأ زواجو « ىراخبب اضرلا ريم الا رقتسا نأ دعبو

 الو سر ثعبو نيكتكبس ريم الا ىلإ ةلاسر حون ريمأالا بتك« راتهتسالاو لظلا
 .رماألا كلذ هعم ريديو هلباقيل بشخت ءارتصىلإ قأيو هسفن بعتي نأ هاجرو هيلإ

 هعم بحطصاو ةريثك ةليف هعمو ةبهأ اذ شيحب نيكتكبس ريم "الا هللإ راسف

 اويهذف .ناسارخةيرالاسهمس هداقيل هب نايتإلاب رمأ دق ناك هنأال دوم ريمأالا

 اوعجرو ةلودلا فيس بقلو ةيرالاسبسلا دوم ريمآلا اوحنمو كانه اوقتلاو

 اوقفتاو مظع شيحب ىراخي نم كلذ دعب اضرلا ريمآلا راسو .خيلب ىلإ اعيمج

 هتوخأ هعمو كانه طبارب روجميس ىلع وبأ ناك ثيح ةاره ىلإ اوفحزو اعيمج

 نيموي روجمبس لعأ نيبومهْدب ىرتت لسرلا تذخأو فيثك دنجو قئافريمألاو

 ةأرهرهاظب تعقوف خضريل ىلع ىنأ شيج نآل « ققحتي مل ىذلا حلصلل ةثالثوأ

 (وو ؟)ةئاملثو نينامثو ةعبرأ ةنسناضمر ربش فصتتم ءاثالثلا موي.ىف ةريبك ةكرعم

 ؛ىراخم ىلإ ناسارخ ٍريمأ راسو روباشين ىلإ هرقبقتو ىلع ىبأ راسكناب تبتناو
 لداعلا ريمالاون وغيرف ثراحلا ابأ ناجز وج ريمأ دوم ناطلسلا امحنأ نحف

 ىلع ىبأ ةدراطمل ماعلا اذه نم لاوش خاس ىف روباسن ىلإ ارا نيكتكس

 ١ . ناجرج ىلإ باحسنالا ىلإ رطضاف روجميس

 .روصتم نب حول ١ دصقب 4
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 م.1 ىهو قيلعتلاب قيلت ةصق اهنإف . دعب ايف اهركذأل ةصقلاهذهعدأ نآلاو

 . نيكتكس ريمآلا 5 هريسل قلعنت : ةطاحالاب ةريدج ةياغلل ةردأت

 نيكتكبس اهآر ىلا ايؤرلاو ناتسكرتلا نم هب ىتأ ىذلا هديس عم

 بقلملا ىمشاحلا مساقلا ىبأ نب دمحأ نب رسفظملا وبأ فيرشلا لع ّصق

 بيسنلا بيسحلا وهو ( )٠١58 ةثاعبرأو نيسمخ ةنس نم لا وش ىف ىولعلاب
 هذه ىف رعشلان م تبي فلأ هثام ةبارق مظن دفف مظنلا ةدوجو لضفلاب فورعملا

 عاجش ابأ مظعملا ناطلسلا قبأو مع هللا ىضر نيفلاسلا كولملا فو ةلودلا
 لباقيل ىراخت ىلإ لداعلا ريمآلا بهذ ني : هلوق هللا نيد رصان ني داز ف

 ,ىراخب ريمأ ىلإ ىعتالا رفعج نب مساقلا ىبأ نب دمحأ ىدج دفوأ اضرلا ريمآلا

 دقو . اوس هب افلك ام ازجنأف ارالاسبمس هرابتعاب هسعم ناجزوج ريمأ رّيسو
 ةيحان ىف هل تناك ىبلا هعايض نع 1 رخل "عضو و اضرلا ريمألا همم فطا#

 ءدوم ريمآألا ردصأو ىبأ مساب ىطياح ةيحاب بتك ىدج فوت نيحو ؛ ىطياح

 , كاذ ذإ نييناماسلا ةلود ا دعب ناسارخ ىف ةرامإلا نم نكمي ىذلإ

 رطش انبجوتو ةاره برح نم اءغرف نأ دعب : ىدج لاقو . ىمألاب اروشنم
 هعمو ةالصصلا دعب موي لك ناجزوج ريمأ 0 نأ ةعبتملا ةداعلا تناك روباسب

 ةميخ بابي مدايج نيطتم نوفقيمث نييناماسلاو نييئاسارخلا نم ةداقلا راكأ

 مهلك عما لجرتي ةميخلا نم ريمآلا جرخي امدنعو « نيكتكس لداعلا ريمألا

 رخآ لرنم ىلإ اواصيىح نوريسيو نوبكريف هداوج بكري تح اذكه نولظيو

 لاق يناويد جالطصا وهو ؛ مسصو قعمإ ديف ردصم هنأ ضاظو : عوضوس ؛ وم (1)

 ؟ ةيشاح سشضافسي م 83 دب رجلا نع مضوي هس ىلق ىنانع نأ مضولا» مولعلاجيتافم ىف ىمزرالاو
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 كلانه اموي ريمأللا ثكم ''”رتسك اخ فورعملا لزأملا ىلإ بكرا غلب امدنعو

 كلثىف فوطي ذخأو بكر رصعلا ةالص دعبو 7.9 ةارقفلا ىلع اريثك قدصتو

 انو ةقرفتم لابجلا حوطسو تاكالا تناكو . نابعالا عيمج هحمو ىراحصلا

 دق اه : لاقو لبج نم ءرج مامأ فقو دقو نيكتكس ريمآلا انيأرف كلانهو

 : الماق اولجرتي نأ نايلغلا نم ةتس وأ ةدمخ سمأ مث ؛ هعطوم ل فقوو ؛ تدوبو

 ديدح نم مخض دنو ربط ىح اوةمعتو نورذحي اوذخأف ؛ اذكعضوم اورفحا

 نأ دعبو هوعلتقاف ةقلحلا هنع تاصفتا دقو باودلا طبر ىف مدختسي ام هبشي

 باط مث اريثك بو دجسو لجو رع هللاركشو لّجرَت نيكتكبس ريمآلا هدهاش

 ىف أفقاو لظو بكر مث دولا اذه اولمح نأ ىمأ مث نيتعكر ىلصو ةداججسلا

 لبق : اهوعمساف ةردان ةصق هذه : لاقف . اذه ام : ءابظعلا كتلوأ لاقف. هعضوم

 ةثالثو ىف ريع دق كلام نم تنك ى ذل اديسلا ناك نيكسنلا ريمألا رسصق ىف مقأ نأ

 ريمألا اذهدلاو ناكو : ناجز وج ىلإ اهنمو ناقريش ىلإ نوحيج رهن امالغ رثع

 ةسمخو ىضفرو ىأوس ةعبس ىرتشاف هيلإ انولمخ ناجز وج لع اكلم كاذ ذإ

 سخرسو دورلا ورم اناصو امو روباسين وحن اهجتم ديسلا انب لحتراف « نيرخآ

 ءاشيو؛ ليوطلا نيكستكبس ىعدأ تنكو نار خآ ناكولمو نأ تيقبو انم ةعبرأ عاب

 . ىديس ليخ نم ةئالث مت قفت نأ هلا

 عبار داوج ىتحت قفن دق ناك ء رتسك اخ ىأ لزنملا اذه ىلإ انلوصو دنعو

 ىنلاط ءوس نم اريثك تملأتف قتاع ىلع جرسلا عضو مث ابرض ىديس ىنعيشأف

 ىقوسي نأ اناهأ مسقأدق ديسلا ناكو ارم ىلع دحأ مدقي ثيح ىظح روصقو

 ' تيأرو . ديدش مهو مغ ىف كلتىليل تمنفالعف كلذ مت دقو روباسين ىلإ الجار

 نمايق هس يو 2 ةرم ىلإ هامش نميىقا رطلا ق مويلا مذ ادم بق رو ىذلا مضوللا هلمل غ2(

 . 1 بداح



 دسم ل[ به

 . ىعلاط ءونسأ هتبجأف « مذلا اذهلك بيسام ىلأسو ىنم مذقتف :مانْلا ىف رضحلا

 كنأو اروبمشم اميظع الجر نوكت فوس كنأب كرشبأ إو نرحت ال لاقف

 نسحأو ًاسفن بطف ءايظعلان م ريفغ عمجس أر ىلع ءارحصلا هذه ىلإ اموي قأتس

 ىف كلملا موديو كتايح لوطت ةلزنملا هذه غابت امدنع مهب لدعأو رمانلا ىلإ

 هتدهاعو ىدي هتملسف . كلذىلع ىدهاعوكدي ىلإ دم لاقف . اركش تاقف . كيقع

 رهاظ ةطغصلا كلترأ اهو . مونلا نم تظقيتساو . 7. ةوقب ىدي طغضف

 هللا توعدمث ةعكر نين تيْلصو تلسةغاو ليللا فصن ىف تمقف :ىدب ىف

 تمججرخو دولا اذه تام تنكامب ةوق رثك أ ىسفن تدجوو ىرأ انأو اريثك

 لأس لاحرلا انددشو حابصلا مبصأ املف . ةمالع نوكسيل هتسرغو ءارحصلا ىلإ

 نأ ةظاذم اناعأ مسقأو طايسلاب احربم اب رض ىبرمضق هدحي ملف دتولا نع ىالوم

 نيكتبلا اهب ناكو روباسين ىح الجار نيلزنم ترسو « نامثآلا سضأب ىنعيبي

 كلذ دعب ةياكملاو . هيلإ ليمزو ىعابف |مظع ناكف «نيزاماسلل ارالاسرمس

 . باوصلاب معأ هللاو . اهبلعىنورت ىلا ةجردلا هذه ىلإ تلصو نأ ىلإ ةلب 01

 امبب هقفرو اهديلوو لازغلا ىثأ عم نيكستكبس لداعلا ريمآلا ةياكح

 مانملا ىف هر امو

 كلملادبع نم تسلا ةنيدم ف )٠١١8( ةمامعب رأو نيسمخ نس ًاضي اتعمسدقو

 تسل ىلع هنع هللا ضر نيكتكس ريمآلا ىلوتسا امدنع ءافيتسالا ىف ةبآ ناكو

 دأ ىعدي معز ناقلاط ةيجان ىف ناكهنأ "”ةيزويتاملا ةلالسلا تضرقناو

 خيرات ىلا ميس لإ نيكس كبس دب ىلع 5 ىيذأ دقو © كسب ىف ايلاو نودتأب ناك )١(

 . 1 ةيشاح شاف - ىف . يبا



 ةسس 014 ست

 نم نأكو « ةلئاط ةورثاذ ىأرلا ديدس نسلا ىف انعاط الجر ناكو ءورمع ابأ

 هيلإ هبرقي و هعم فطلتي ذيخأف ةيحانلا كلت لهأ نم نيكتكس ريمألا مهب بهتأ

 همغو هرورس ىف هثدحتو هب ىلئو ةليل لك هيعدتسي ناك نأ هب هتيانع تغلب ىح

 5 خيشلا اذه ناكو . رخأتم تقورلإ هيدل هيقبيو هرارسأب هل! ىضذفيو

 ساجملا اذه ارضاح تنكر ىبأل اموي كش ىفوتسملا رصا: ىنأ دمحأ ىدلاول

 اا أو هلاوحأ هيلع صميو ةليل تاذ هيلإ ثدحنب ناك نيكتكس 0

 ىلإ تجرخو رصعلا ةالص ليبق اهموي تيكر ةنرغ ىلإ لقتنأ نأ لبق : ل

 .٠ غديص ىأ هتوفيال ثيحىوق ودعلاعيرسدحاو ناصح ىل ناكو كيلا

 هب ودعلا تلصاوو ناصحلا تجهأف ءاهديلو ابعمو ةلازغ تيأرف « ىنامأ عقي

 تدعو جرسلا ىلع ىئامأ هتعضوو هتكسمأف امومغمادبو همأ نع ديل ولا لصفتاف

 اذإو تفتلاف وص تعمس اليلق تقس نأ دعبو بورغلا براق دق راهلا ناكو

 ىلعل ةركلا تدعأف . اهديلوا صالخلا سمتلت ه5 نيت د. يلولا مأ ةلارغلاب

 نيئرم لاحلا اذه رركنو ةيناث تدعف ىبجو نم حيرلاك ترف اهنكلو ابكسمأ

 ةنيدملاىلإ لصأ تدكنأ ىلإ ابماحرتساو اهينأب ىنعبتت ةئيكسملا ةلازذلاو ثالث وأ

 ريغصلا ديلولا اذه _.مم لع دوعي ريخ ىأ ؛ ىلق ال قر دقو « ىسفنل تاقف

 وحن لوروف ءارحصلاب ريغصلالارغلا تكرتف قوفشلا مالا هذه محرأ نأ ىئبني
 دقو رادلا ىلإ ريسلا تلصاو مث  ءارحصلا ىف اعمأو نيحرف امبتوص العو همأ

 :ىثارفىف موعبملاكت مو !ريثكتملأتف هلكأي ريعش نم ىناصحل سيلو ليلا لظأ

 معا نيكستكبس اي : لوقي وهو ىوحن مدقتي ايحل قلط اخيش ىمون ءانثأ تيأرف

 ككريو اهيلإ ابلفط كدرو ةلازغلا هب تامش ىذلا فطعلا نع كض رومنس اثأ

 ناتسلواز ىمسي ىذلارطقلاو ةنرغ ىعد ىتلا ةنيدملا نإ . فلع نودب كناصح

 تسدقت ؛ كيلإ هلالج لج هللا ثوعبم ىنإو .كدعب نم كدالوأللو كلل ةحنم

 ركفأ رطاخلا نامطم نانجلا ىوق مونلا نم تظقيتساف . هريغ هلإ الو هؤامسأ



 هيجل ان 9“ علام

 انأ ىلا ةجردلا هذه تغلب نأ ىلإ اهريبعت نم نوكيس امو ايؤرلا هذه ىف ًامئاد

 هل هللا ءاش ام ىلإ ىقعو ىقرسأ ىف قيس كلملا نأ نم نيقي ىلعل ىنإو اهف نآلا

 .نوكي نأ

 هب ةنهحرو لمخأ عم مالسلا هيلع ىس وم ىنلا ةب اكس

 ةعئارةفيطل ايؤرل اهنإ : ىبأ لاق ابؤرلا هذه ىناقلاطلا خيشلا صق نأ دعبو

 الح كامتال ىلا تاوايجعلا هذه قح ىف امسالو أبا ىف ةميظع ةمحرلاهذه نإف

 مالسلا هيلع ىموم نأ صصقلا ىف تأرق دقو « اهلاثمأو ططقلاك الوط الو

 لطبي رطملاو ةءاظم ةليللاو ةالصلا تقو ؟.ه نآكو مانغألا ىعرب ناك امدنع

 ملأتف ؛ ةريظحلا براق امدنع رفن نالبلا دحأ نكلو ةريظحلا ىلإ ابهاسف ةدشب

 قل نإ ةاصعب هبرضي نأ مث دق ناكو هرأ ىف ىرجو مالسلا هيلع ىسوم باق

 همأر ىلع هديب مسمو هبلإ همضو هبلق هل قر هيلع ضيق ىرأ دعب هنكلو هب

 لمأ كمامأ الو فوخ كءارو سيل ءرجاعلا نيكسملا اهيأ : الئاق هطاخو

 هل ردق دق نأ لزألا مح ىف ىرج دق ناك هنأ عمو . كمأ تكرتو تبره مف

 ناويحلا ىلع اهادبأ ىلا ةقفشلا كلتل ةوبنلا هل تدكأت دقف ايبنن نوكي نأ

 . فيعضلا

 نأ دك أتيو ملعيل الإ نيتصقلا نيتاهو نيتيؤرلا نيتاه ركذي تدصق امو

 ةصقلا ىلإ دوعأو . ةليوط ادامآ ةميظعلا ةرسآألا هذه ىف مودتس ةلودلا هذه

 . اهمال أهرك ذب تأديب دق تنك ىتلا

 ةيناستلا ةصق هيب

 دومحم ريمألل رمآلا ماقتسا ىّتح روباسن ىف ةدم نيكتكبس ريمألا ثكم

 ىلإ ناجرج نم فحزلا ديرب روجميس ىلع بأ ناكو ةاره ىلإ امجار داع مث



 د الالإ دس

 ىشخم ائيدر ناجرج وج ناك دقف . ءاحنالا كلت ىلع ءاليتسالل نامركو س راف

 فرطلا ضغي نأ عطتسي مل هنكلو كانه ىفوت ىذلا شاتب قحلا ام هب قحلي نأ

 اتكوأ كادي لاثمألا ىف ليق دقو « صانم نيح تالو روباسنو ناسارخ نع

 ريمألا عم سيل نأو ةأره ىلإ لّحر نيكتكسم ريماألا نأ هخاب ايلف .""” فن كوفو

 روباسن ىلع ءاليتسالا هسفن هل تلّوس لاجرلا نم ةليلق ةمذرشش ىوس دومح

 ةئامماثو نينامو سمخ ةنس نم لوألا عيب ةرغ ىف ناجرج نم راسف . ةينأث

 ؛ ددعلاو ةدعلا لماكفيثكدنجو ةصاخلا قئاف وعدملاو هتوخأ هعم ناكو (ة56)

 وربع ناتسيب لزنو ةنيدملا نم جرخ دومحم ريمألا ىلإ كلذ ربخ لصو امدنعو

 رصن وبأ روجميس ىلع ىبأب قل دقو « ةئيدملا نم دحأو خسرف ىلع « ثيللا نبا

 ىثم اك «ةنرغل اسيئر ناك. همأل ىونلا رصن ىنأ ةجاوخلا دج بجاحلا دومح

 نيبهأتم مهتحلسأ اوامح دقو روجميس ىلع ىبأ لابقتساب نيحرف ةنيدملا لهأ ةماع

 مهنألو : ةفينع ةمواقم دومحم ريمألا ىدبأو « ةرساخ ابرح تناكو « بردلل

 كلذ نم دومحم جورخي تهتناو ناتسبلا اولخأ دقف اتابث اوعيطتسي ,.5 مل

 امثيج أبعو ناسرفلا نم ةلمح هدلاو زهج مث « ةأره بوص اوعجارّتو ناتسبلا

 روجعيس ىلع وبأ ماقأو . ناكملكنمو جلخو دنحلا نم الاجر هيف دشح ؛ |مظع

 .هنم بولغمب هبشأ بلاغ طق ىؤر امو همسأ بطخم نأب رمأو روباست ىف

 ىف هنأشو ناتسيس ىلاو اوكرتو ةأره نم دومحمو نيكتكس ناريمالا راسو

 روجعيس ىلع وبأ عمس أو ؛ ميعم الماك اشيجو هلجن اوذخأ مهنكلو كنشو

 هيلإ لسرأو هرثأ ىف ءادعألا بهذو « كانه لاتقلل سوط ىلإ لحر مربع

 نوكي نأ بغرأ ال قيرع تيب نم كنإ لوقي الوسر نيكيكيس ريمألا

 نوكنو وس ىلإ دوعت ىح محلصلا مدقتو ىحصن ليقاف ىدي ىلع هتمعن لاوز

 ممم

 )١( ةحلصتا محلا رصم ةعبط ؛ يناديملل لاثمألا ممج . نيملا هسفن ىلع ىنبح ىمل برس 186"



 تس ممل سس

 ريمأ كنع ىضري ىح كل عفشأو اني طسوتأو روباسينب دومم لجنل ةفيلخ
 بيجتست نإ كنأ فرعأ ىنأ ديب ءةشحولا لوزتو رومألا رقتستو ناسارخ

 ىلوق قدص كل مضتي اديج كلسفن بساحو كباوص ىلإ عجرإ نكلو ءاذهل

 الو ازجاع تسل ىنأ انيقي نملعتلو ةيوبأ ةحيصن كيلع هضرعأ ام نأ فرعتو

 ىلرصإ تحت وه ىذلا مرمرعلا شيجلا اذبب ىنإف فعض نع مالكلا اذه قوسأ

 حالصإلا ديرأ ىتكلو لجو رع ىلاعت هللا :رذإب تازجعملا لمع عيطتسمأ

 رابدإلا راثآب سمي ناكف ىلع وبأ امأ .ىغبلا قيرط كلسأ نلو تعطتسأ ام

 مالكلا اذهام : اعيمج اولاقف هتصاخ عم اذبب ثدحتو ؛ ضرعلا اذهل نمأتسي ملف

 ديدش ناك رساقلا ىبأ ةجاوخلا دلاو ريثكنب نسحلا انأ نأ الإ . لئافن نأ بجي

 داص رم اب اققاو ناكرذقلا نأ ريغ ةحيصنلا ىف غلاب دقو « ملصلا ىف ةبغرلا

 ريبدت لك ءىطخم لح اذإ هللاب ذايعلاو رابدإلا نإف حايرلا جاردأ هحتاصن تبهذف

 : رعاشلا لاق دقو

 اريبدتلا اوأطخأ موق راد نع . '. ةسمن ةلحر هللا دارأ اذإو

 ىدامج نم نيقب ركعادحاللا ءاسم ىف نيقيرفلا نيب برحلا ىحر ترادو

 أوبرضو انسح ءالب ناقيرفلا لب ود( هوم ) ةثاملثو نينام و سمخ ةنس ىرخالا

 ريمألا نأ ديب ؛ ةعرهلا ىلع فرشأف ةيوق ةب رض نيكتكبس ريمأألا شيج مظعمال ٠
 هحارلاب تعنم دق ةديرج سأر ىلع نيك نم ةأجل ازرب فاخ نبا هعمو دوم

 وكتمليإو قئافب ةيضاقلا تابرضلا اولدنأو ديدات ناعجشلا ناسرفلا نم

 ىضيل "' دور رد ىلإ رفو مرملا كلذ ىلع وبأ ىأر املو « رارفلا ىلإ امهاجلاف

 ىلع ىف ء ىبأ بجاحلا لاثمأ نم نيمدقتملاو نامل نم هموق امأ .هنأشل كانه نم
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 ناتسركشلو نيكت راشدممو ناْكط بجالا نس لوتو نيكسلانيو ىف امرهنيكدكو

 ىدئقرمسلا نالسرأو نيكتشون نيىلع ىبأو نزاخلا نالسرأ دمحأو ىبليدلا
 تمقو دق كتناك ىلا ةليفلاو ىرسألا عيمج اودرتسا كلذكو .اعيمج اورسأ دقف

 لاق دقو ٠ دمت رارفب تبا ىلا ةرساخلا ةكرعملا ءانثأ ىلع ىبأ لاجر ىدبأ ىف
 : برحلا هذه ىف ارش ىتسبلا ستفلا وبأ

 سيكو ىأر اذ هارأ تنكو ىلع وبأ هاتأاه رز ملأ

 سيق ابأ نوعلقي لاجر هيلإ تردتباف ناطلسلا ىصع

 سيوط نم ماشأس وطلا هيلع تراصف هقلعم سوط ريصو

 دعب ميمدق تبث لو اهب ملأ دحاو أطخم نييروجميسلا ةلود تضق اذكهو
 همداخ نأ الإ ؛كلانه ةولقتعاف مزراوخ ىلإ ىلع وبأ ىهتاو ضرأ ىف كلذ
 “اع ىبأ ىلع تلطناو ؛ هرسأ اوكف ىّتح نييمزراوخلا ىلع ةمايقلا ماقأ وكسليإ
 ةدع ثكم نأ دعبو ىراخم ىلإ ءاجو رمآلاب فختساو "”ناسارخ ريمأ ةايح

 عزتناو لاجرلا نم هعم نم ىلعو هيلع ضبق اضرلا ريمأللا طالب ىلع ددرتي مايأ

 هبامصأ نم رش ء ةسمخو ىلع وبأ قيسو ةيشامو ليخو داتعو حالس نم مه.دلام
 ةنس ىرخآلا ىدامج نبش ىف كلذ ناكو مه واقتعا ثيح زدنبف ةعلق ىلإ ى رسأ

 ذخأف لبي يقي كاذ ذإ نيكتكيسريمأالا ناكو (ةه0) ةاملثو نيناممو ثالث

 رقتست مل ناسارخ لاوحأ نإ : لوقي ىزاخي ىلإ اعابت لئاسرلاو لسرلا ثعبي
 نأ الإ .ةنرغقعلق ىف لقتعيل انبلإ هقوس ىغبنيف ؛ ىراخت ىف ىلع وبأ ماد ام أدهتو

 ناك امن رم الا ىف اولطامو هلاسرإل هجوال اولاق اضرلا ريسمالا ثاقث
 اودارأ لاوزلا ىف ةذخآنييناماسلا مايأ تناكو . ,هددهيو مييلع حلي نيكتكيس

 , يتاماسلا تاطاسلا ىأ 0)
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 دقو . ماعلا اذه نابعش ىف خلب ىلإ وكتيإو ىلعابأ اولسرأف ءاوديرب م وأ
 خلي ىلإ امهب نوتأي نيلجرلا نيذه تيأر : لاقف خلب ءابقف دحأ م.م ىتثدح

 ءارضخ '"'ةيباتع ةبج هيلعو هيمدق ىف ديقلاو ةلغب ىلع ايكار ىلع وبأ ناكو

 اذه مسا ام هلوح رم لأس "”نايجاجك ىلإ لصو انف رخلا نمةماععو

 اذه ىلإ لصأس ىنأب نومجنملا ىنربخأ دقل لجأ : لاقف اذكمل ليقف ناكملا

 . ةروصلا هذه ىلع ءىجم نوكي نأ ٍلعأ تنكام ىنكلو اموي ناكملا

 اوذخأ فارطألا كولم نإ لاقو ىلع ىبأ لاسرإ ىلع مدي دقف اضرلا ريمألا امأ

 نيكتكبس دمتعم نأ ريغ ؛ ىلع ىنأ ةداعإ اف بلط ةلاسر بتكو . ىتومرأب

 ىلإ تلصو ىعملا اذبم ةلاسر أرس بتك ىراخب ىف هلق لم مق ناك ىذلا

 لاسرإ ىلإ نيكتكبس ريمألا عراسف اضرلا ريمألا باتك لوصو لبق نيكتكس

 ةلاسر هلصت نأ لبق ةنزغب زيدرك ةعلق ىلإ هلاجر دحأ عم وكنمليإو ىلع ىنأ

 اأو ةرئاث نآلا ناسارخنإ هلوقب هباجأ لوسرلا هلصو الفذ ءاصرلا ريمآلا

 . ىلعابأ ديعأو ةنزغ ىلإ هجوتأس ةمبملا هذه نم غارفلا دعبو ابطبض ىف كمهنم

 ةلودلا رفع طالب ىلإ أجتلإ دق روجميس ىلع ىلأ لجن نسحلا وبأ ناكنأ قفتإو

 هنكلو مرد فال آ ةسمخ ربش لكدل !وبترو ةياغلل هتدافو اوهركأ ثبح ىرلاب

 راظنألا نع ايرراوتم كانه شاعو مالغ وأ ةأرما بح انتتفم روباسن ىلإ عجر

 ةعلق عدوأ ثيح ةئزغ ىلإ هوقاسو هيلع اوضبقف هبلط ىف دومح ريمألا دخل

 رمأ بتتساو نويروجميسلا ضرقنا !ذكهو ءرابدإلا نم هتلاب ذوعنو «زيدرك

 امهيلإ لسري ذخأ دقف ةئرغب اقلعتم ناكو ؛ هناطلس مظعو دومحم ةيرالاسهسلا

 ناكو « ةعانصب ةفرعم وأ ةريخ مهل نم ءاسنلا وأ لاجرلا نم هدحي نم لك
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 هذه تينا دقو اذه . ءالؤه نم ادحاو هللا همحر ركذلا قباسلا ىنابنلا اص وبأ

 قداص وبأ مامإلا اذهو . ةريثكلا بئاجعلاو رداونلا نم ولغت ال ىتلا ةباكحلا

 سمأ نم ائيش انركذ ىذلاو « ةنزغب مويلا مقي ىذلا هيلع هللا ةحر ىنابتلا

 دوم ناطلسلا مريأ املو ملعلاب الغتشم روباسينب يقي ناك« ملاص ىبأ هلا

 راارحلا ىدحإ مشرو ناجرج ىلآو ربجونم عم دقعلاو دهعلا هنع هللا ىضر

 ةماعبرأو نيتنثا ةنس ىف باهذلا ليئاكيم ىلع ةجاوخلا دارأ نيحو هملإ فل

 عابتأ قدصأ نم مث مهتذمالتو نيينابتلا نإ : الماق دوم هبطاخ ( ٠١11

 ىوت دقو نآلاو لاح ىأب مبف نمطلا نكي الو ؟.و ةفينح ىنأ بهذم

 ةئزغب قيلي مهمأو نييناتتا رم قب نمع لأساف روباسين تغلب اذإف اص وبأ

 : لاف . انفورعمو انعانطصأ نسحو انتياعرب مهدعو كفطعي ميلمتاف انسلجمو

 انأ تنك روباسين ىلإ ةرحلا ةاتفلا كلتب اوءاج امدنعو . ةعاطو اعمس

 ىلإهمودق دنع روكذملا ةجاوخلا تيأرفؤىرم نم ةرشعةسداسلا ف (لضفلا وبأ)

 ري مل ثيحرصنلا ساوقأو تانبزلا تميقأ دقو ةمظعو لالجو ةبمأ فروباست

 ىبأو قداص ىبأ لاثمأ نيينابتلا ةعامج ليئاكيم ىلع لشو . اموي ابلثم روباسن ىف

 ناجرج ىلإ راس مث « ناطلسلا ىدل ريخ لكب ممدعوو ةيانعلاب هريغو رهاط

 ؛رومألا نم مْ امب ناطلسلا ىلإ بتكيل قييبلا كريمأ هعم ناكو « ةاتفلا هتحصرو

 بتاكلا هللا دبع فارشإ تحت ءاشنإلا نا ويد ىف ةباتكلاب لغتشي ذئدنع ناكو

 ناجرج نم ىلع ةجاولا داع مث « نوكي ام لأ ىلع اثدح اباش كاذ ذ ذإ هتبأرف

 .٠ ةنزغ ىلإ اهنمو روباست ىلإ مدقو هب ءافتحالا يف اوخلاب دق ابلهأ ناكو

 كتسح رمأ دق ناطلسلا ناك ( :+٠١ ) ةلاعبرأو ةرشع عبرأ ةنس فو

 امدنع نيرخآلاو قداص ىبأ ق> ىف ةيانعلا لذيأ هل لاقو جلا ىلإ باهذلاب

 ممدعوو اغلاب ءافتحا نيرخآلاو قداص ىبأب قتحا ابلصو ايلف روباسين ىلإ لصت

 ميمي كاذ ذإ دوم ناطلسلا ناكو . . خاب بوص دامو ةضيرفلا ىدأ مث مث ١ ينسسحلاب
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 كيسح بحطصاو ؛زورينلا لواح دعب ناخ ردق ىلإ ليحرلل ةدعلا دادعإل خايب

 قداص وبأ ناكو . خاب ىلإ روباسين نم ءاملعلا نم اددعو قداص انأ مامإلا هعم

 . ةعيرشلاب هتفرعم ىلإ ةفاضإلاب ةريثك لئاضف اذ لاكلاو لعلا ىف ةيآ اذه

 ءاضق ىلوتي رهاط ابأ نإ : باجأف نيينايتلا لاح نع كس.ح ناطلسلا رسفتساو

 . قداص ىبأب تيتأف ىلاعلا رمأألا نود هب ناينإإلا اعاطتسم نكي ملو اسنو سواع

 . قداص اأ اوداعأف ةريثك ماهم مباخشت تناكو . تلعف ام من ناطاسلا لاقف

 هناأل ناطاسلا ساجم ىلإ هب بهذي نأ ديريل كسسح نكي لف كلذ نع الضفو

 ةسردم هل ىنبي نأ روباسياب قداص ىبآل كلذ ركذ اك هسفن ىف معح دق ناك

 نأ ىغبني نكلو ؛ اف مولعلا سيردتا هميقيو نافاب لينز لبج ةق ىف ةميظع

 كسملا ةحئارك وه ام اموي ربظي نأو دبال هؤافخإ ديرأ امبم لضفلا نأ ملعب

 ىضاق سابعلا ىبأ عم ٠١» قداص وبأ طاتخا نأ قفتاف ءاهؤافخإ عاطتسي ال

 ثحبلا طاسب ىلع حرطو خاب ءادع نم نيرخآو "'ىناقبطلا ىلع ىضاقلاو خل

 ىف زاحو لئاسملا هذه ىلإ قداص وبأ زربف « فالخلا ىف ةياغلل ةدقعم لئاسم

 غلبأو .هلثم املاع لبق اوري م مهنأب ءاملعلا ءال وه رقأ ثيحي قبسلا بصق ابلح

 رسف دومحم ناطاسلا ىلإ رمآلا اذه ىخركلا نسحلا وبأو ىريصحلا ركب وبأ

 هب بجيأ» لع سلجم هترضح ىف مهقأ مث ,هآرو هيلإ هاعدتسأو اغلاب ارورس كلذ

 رهنلا ءارو ام ىلإ لبحرال بهأت نأ ىغبني : هل لاق مث , باجيإ اهأ ناطاسلا

 رو.ع دومحم ناطاسلا دصقو . ساجملا اذه نم فرصناو . ةنرغ ىلإ كانه نمو

 كنسح لاقف . روباسن ىلإ ةدوعلاب هرمأو كنسح ىلع علخ مث (نوحيج) رهلا
 ةبيرغ ضرأ ىلإ بهاذ وهف ريطخ رمأب مايقلا مزتعي ناطلسلا نإ قداص ىبأل

 ددعت مو ماع لسجر تنأو نك 3 دحأ بفف رعي "لو نوريثك ءادعالاو

 ( توهاب ) خلب ىرق رم ةيرق ىلإ ةبسن ءايلاب يلاقياطلا وأ . يتاقيطلا : هلعاو ءاذك (د)
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 سم لالا م

 « راطخالا ىلإ ضرعتت اليك امركم ازيزع روباسن ىلإ ىعم دعتلف رافسألا

 قداصوبأ بهذف ءاهلإ كب بهذأ ةنزغ ىلإ داعو ةمهملا هذه ناطلسلا متأ ام اذإف

 ةازغ ىلإ فيصلا ىف داعو ناخ ردقب دومحم ناطاسلا عمتجاو . رويأسين ىلإ هعم

 زوباس ىف ءاقبلاب كنسح ىلإ بتكي نأ ىمأو « تانموس ىلإ رفسلا مزتعاو
 اندوع دعب ةنزغ ىلإ رضحت نأ ىلع ةديعب دالب ىف وزغلا لع نومزاع اننأل

 لسرأو اروصنم ارفظم املاس داعو تانموس ازغو ناطاسلا بهذف . نيملاس اهلإ

 ىئابتلا قداص ا.أ هعم بحصي نأ ىلع ةمدخلا ىلإ عراسل كنسح ىلإ هقيرط ىف

 ءاهقفلا نم ةميظع ةبكوك هبحصت روباسن نم كنسح راسف . هيلإ انسلجم ةجاحل

 ةباعرلا هنم اودجوف ناطلسلا ىلإ ىناهتلا ميدقتل نايعآلاو رباكألاو ةاضقلاو

 .روباسين ىلإ نيعجار اوافق مث نمو . هتلرمو هتيم ردق ىلع لك لصحو علخلاو

 ةدم دعبو « ةيهأم هل نيعو هتيانعو هفطعب هلشو قداص ىنأ ءاقبإب ناطلسلا رمأو

 نورشعو عضب كلانه تناك ثيح نالتخ ةاضق ىضاق بصنم هيلإ دنسأ ةزيجو

 ىأ « انه قبو « اعاطم ابيبم اكلم كانه همايأ لا وط شاعو ءابفاقوأعم ةسردم

 طابر ىف نكسو « هعفن ليزجل كلذك هلا هقبيلف «هثلا ابمادأ هيلعلا ةرضحلا ىف

 الوسر مهلبق نم بدتناو ةليلج مابمب كولملا هيلإ دبعو ٠ نوميم ىلع كنام

 دق ام مضوأس كولملا لاوحأ نايب ىف ١ عرشأ انيحو . ةديدع تارم

 . لجالا ىف رّخأو ىلاعت هللا ءاشنإ هب ىنورمأ

 رهاط وبأ ناك رواسي ىلإ ىرلا نم ليحرلا دوعسم ناطلسلا دصق اهئيحو

 العلا ىبأ مامإلا ىضاقلا نب نسحلا وبأ ىضاقلاو وه ليقتساو كلانه ميقي ىنابتلا

 ىضاق هلعجي نأ ناطلسلا نم اذه ,بلط دقو روباسين نم لحارم ةدع ىلع ناطلسلا

 ىلإ لصو نأ دعب ناطلسلا نكسلو « هبلط ىلإ بيجأف ىحاونلا كلتو ىرلا ةاضق

 ىلإ كدافيإ ىلع انمزع دق انك: هل لاق رهاط وبأ ىضاقلا هيلإ رضحو روباسين



 بس ا سل

 نآلابص لا اذه ىف نسملا ابأ انامعتسا دق انكلو اهف ةاضقلا ىضاقن وكتل ىرلا

 نأ دعب سوطو اسن ةاضق ىضاق بصنمب كايلإ دوعن ىتح انعم نوكنت نأ بجيف

 فود.سو ؛« روباسين ءاضق اهلإ مطنسو ؛ كلانه كباون نوكيو رومألا بتتست

 نم غاردلا دعبو . دقعلاو دهعلا رمال ناتسكرت ىف ىربك ةريطخ ةمبمل كب ثعبت

 ءاضقلا بص'م ىف اهب ميقت ثيح ماركإللاو ةعلخلاب روباسين ىلإ دوعت ةمهملا هذه

 ناطلسلا عم داعو ةمدخلاب ماقف . ةريبككيف انتقث نإف سوطو اسن ىف كباونو

 ىلإ رومآلا تبتناو ممل ىلإ اطاسلا لحتراو . لاو>اآلا ترقتساو ةاره ىلإ

 ىلإ باهذلل هللا همحر « رهاط وبأ :« ىضاقلا اذه ريتخاو لبق نم هتركذ ام

 . ناخردق ةلباقمل هللا هءلس ىريصحلا مساقلا ىأ ةجاوخملا عم ناتسكرتلاب رغشاك

 تابفاشملاو لئاسرلا ركذأسف ؛ نيننابتلا ةصق درس نم انيبتنا دقو نآلاو

 ٠ ىلاعت هللا ءاشنإ أياع عالطالل

 نيلوسرلا عم نيتبفاشملاو باتك-لا ةخسن ركذ

 ناسكرت ىلإ نيدفوملا نيروكذملا

 بقع ءكدعلو . ليلجلا ناخا ةايح ىف هللا دم . ميحرلا نمحرلا هللا مسي

 نمضتت ةلاسرب انرمأ كاملا بابسأ ل كرا رقتساو نير صتنم نيملاس خلب ىلإ انلوصو

 نأ ذنم كلذو ءدحأ لابب رطخت ل ةميظع تاورغو حوتف نمانل هللا رشي ام

 عرسم سراف عم ةلاسرلا هذه تلسرأ دقو «نآلا ىتح ناهفصإ ؟١؟ انغلب

 داحتالاو دوال ًارظن ةعتملاو ةرسملا ناخلا انكراششي ىّبح اهنومضم ىلع فوقولل

 دقعل السر رثألا لع لسرت فوس اننأ ىلإ انرثأ دقو « نيترسألا نيب مكاقلا

 ءانع اهلجأ نم انمشجت ىتلا ةقادصلا متاعد ةوق دايدزال ًابلط قيئاوملاو دوهعلا

 هللا دبع نب ميهاربإ مساقلا ابأ اندمتعمو اناخأ يراخلا ىلإ اندفوأ دقو , ًاريبك



 منسم لاب سم

 انئامدن صاوخ ةجرد ىفو انسل+ تاقث ةلمج نم وهو هرع هللا مادأ ىريصحلا

 ناك ىذلا هناهرب هنا راثأ ىضاملا ناطلسلا انيبأ ردمتو فطعل ًاعضوم ناك دقو

 انيدل ترهظدقو انلامعأيمايقلل ةريخذ ريخ موبلا وهو , كلملا نوثش ف هرواشب

 امب أدييلو ناخلا ىلإ انتايحت بيطأو انمالس ىذأ غلبيل هاندفوأف «ه:ردقو هتيافك

 كل ساسأ ىلع ةبضرم ةروصب هتمبم زاجبإ 9 نأ دعب دوعب م ءهب فلك

 مادأ ىنابتلا دمحأ نب هللا دبع رهاط ابأ ىضاقلا هيلإ انممضو «ةحيحص ةدعاقو

 ىف رظنلا ىضاقلا لمدي دقعلاو دهعلا مار ىف لمعلا ءىدب اذإ ىتح هقيفوت هللا

 اذهو .عرشلا دعاوقل اقفو ابطورش نوكنت ثبحب لوسرلا عم ىلا ةخسنلا

 تارافسب ماقو ةريطخ بصانم لغش دقو : ةرضحلا ءالع نابعأ نم ىضاقلا

 ةهفاشم مساقلا ابأ لوسرلا انلمح دقو . هنيدتو هصالخإ اهنملك ىف ربظ دقو ةليلج

 ةبفاشمو ؛كلذب هل ندي امدنع ابضرعي نأ ىلع ءاليصفتو ًاحوضو رثكأ

 اع ثيدح رحب ل اذإ امضرعيال فوسو ةيمهأ رثكأ عوضوم ىف ىرخأ

 . ًاييمج ضارغألا كلذيمتتل ءاهنأشب ثيدح ىرج نإ ةرورض اهضرعيس هكلو

 باوجلاو لاؤسلا ىف عسوتلا ىلإ ملا ىعد اذإ ثيح ةيوق مساقلا ىبأب انتقثو

 رودي نأ نكمي ام لكىف تاساج ةدع هعم انثدحت دقف . انمالك ةباثم هلوق نوكي

 نأ ىلإ رمآلا جاتحال بح باب لكىف ةعطاقلا ةبوجألا انم قلتو هلوح مالكلا

 ضعب هم لمحت وهو .دوعيو املك لامعألا م ىح انيأر عالطتسال ثيرتي

 نيبناجلا نيب اب ىداهلاو اهلدابتب تقو لك ىف موسرلا ترج ىلا اياد

 نأ ليلجلا ماقملا مرك نم لومأملاو ءاهبويع ترثتسا اضرلا نيعب تظحول اذإف

 نيميظملا نيدلبلا لهأ نإف « ًاعيرس 908 دارملاب اوداعي نأو لسرلا رخأتيال
 انيلإ لسرلا بآ ام اذإف . اننيب دولا ماعد ديطوت اوريل انوحن مراصبأ ةصخاش

 موصو دنع انإو«سورحلابناجلا كلذ لسر مهعم نوكي نأ ىغبنيف دارملاب



 نذإب داحتالاو ةقادصلا م مكيدل هانسقلا ام لك لذبن فوس انث رضح ىلإ

 . لجو 3 هّلبأ

 ىلوآلا ةبفاشملا

 «كمءاقب هتلالاطأ ىريصحلا هللادبع نب ميهاربإ مساقلا ابأ ىدمتعمو ىخأ |

 نأو « ميظعتلاو ريقوتلاب انمالس هغلبت نأ ناخلا ساجم ىلإ لصت نأ دعب ىغبني

 نع رذتعت نإو دبعلاو بحلا ىلع ليلدك كعم تاسرأ ىتلا ايادهلا مدقت

 مدقو 1 بادالل ةاعارملسرأ اع ريقحلا ءىلأ أذه نإ لقو« زيبا غلبأ اهتهافت

 لق مث «نيبناجلاب ةريدجلا فئاطللاو ابادهلا مدقتسو ؛كلذ رثأ تاراذتعالا

 مكح تحن امه نيذللا نييميظعلانيميلفإلا ىف مويلا سانلا نأ ملعي ناخلا نإ : هل
 نممراصبأ ةصخاش ديعلو بسب رقنم بناجالا كلذكو ةلودلا ىحاص ندع انملك

 ىرع تدك أتام اذإىح « ءافصلاو دولا تالصنم اننيب لصحام اوريل بوصلك

 كلذب حرف دحاو تبب هللا دمحب عقاولا ىف امه نيللا انيترسأ نيب ةفلألاو داحتالا

 ءادعالا مغاو لا غارفو ةعدونمأىف مايا نوضقيس مهنالرايخالاو انؤاقدصأ

 ىلوألاف . ةدساك مهتعاضبو ةقفان مهقوس اوري ذإ مهيواق ترسكناو نودسفملاو

 أم اذافءنيناجلا نم دقع هدكؤي قيثو دبعنيقيدصلا نحناننيب نوكي نأ لضفللاو

 نييذيذملاو ني دسفملا قوس تءةفنولاقلاو ليقلاعطقنا اننيب لصاوتلاوجازتمالا ققحن

 نأ نوفرعيف انثواعتو انبولق فطاعت نودلعي ذإ نيبئاجلا ءادعأ سارضأ تملثو

 ةقادصلا دك أتت نيح نوفرعيو « لاح ىأب مدارم اوغلبي نلو اننيب مهل لاجي ال
 ةديدج تايالو ىلع ءاليتسالا نيبئاجلا نم ةقفاوملاو ةنواعملاب انل ىنسقيس اننأ اننيب

 هتنا ىضر نيضاملا كولملا حاورأ كلذب جيبتبتف ةدبعب ةريطخ تاوزغب مايقلاو

 مهتاكرب اندالوأو انمشتو تاورغلاف ملس انئارحإل انم نوضرو نيعمجأ مهمع

 ذخ 74 أثدبعلا رارقإ ىلإ ناخلا ليو لصفلا اذه ريرقت نم ىهتنت نأ دعبو



 مس امال[ يس

 ناللا سلجم رضح نأ سمتات م هماربإل ايسساتم هآرب مويب ادعو هم

 هلاوخإو همايعأ كلذكو مي كلا بناحلا كلذ مثح _.رم دمتعملاو نايعآلا

 ؛ ءايلعلاو ةاضقلا نايعأ اضيأ ساجملا كلذ رض ا مهديبأت هللا مادأ هدالوأو
 هنأ ناخلا ريختلو « طورشلا ررقت ىتح رهاط وبأ كعمو كانه تنأ بهذتلو

 للم ركسلا ماقملال يق نم نودفوملا لسرلا كتبحصب لصيرو دبعلا اذه 9 امدنع

 وه ىذلاو مكيلع هانضرع امل الثام ادبع عقونساضيأ اننإف انءاقل نولانيو انترضح

 رييغت ثدحن ال نأ ىرورضلا نمو . ناصقن وأ ةدايز هيف عقبال ىتح ع

 بيعلا نم سيلو ؛ حالصلا هلكضرغلا نآل « دبعلا صوصن ىف فيرخت وأ

 رثك أ تناك نات رثك أ تناك املك دورعلا نآلل « هذهكة ميظع لامعأ ىف ماحلإلا

 باوبآلا كلت نم باب ىف بناجلا كلذ ىدمتعم دحأ ملكت اذإو . اماكحإو ةدماف

 « ةاباع نود بحي ايف هرظانتلو قحتسي ام هبجأ مث همالك ىلإ ءاغصإلا نسحأف

 هأرث ام لك عقونو هعنصت أم لك نع ىطراسو ٠ كدي ىف تن ةدهاشملا مكح نآل

 اذإو ةلودلاةحاصمب ًارارضإ هيلع قفاون ايف نوكي ال نأ بحي نكلو .اباوص

 تريحتو رينا :ب |رمأ كيقلت دق نكنت لو الاكشإ رثكأ ةلأسم كل تضرعام

 كلت 9 ىتح نيعرسملا ةاعسلا عم لئاسرلا لسرتو انيأر علطتست نأ ىغبنيف اهف

 نيتنثا وأ ةسلج ىف اهنح ىبتني ال نأ نكميو ةميظع اهم موقت ىتلا ةمبملا نإف ةلأسملا

 نأ ىف ةربعلا نأل ةرضحلا ىلإ لوصولا ىف رخأتت نأ ىف ريضاالو « رثكأ وأ
 بلطي دبعلا ررقتب ام دنعو . ةعجارملا مزاتسي ال اضان المع رجنم تنأو لصت

 ناميألاو طورشلا كلن هناسل ىلع ىرحي ن ا نم هتمالس للا مادأ ىضاقلا

 ىضاقلا ذخأيلو روضحلا نم دهشمب كلذ نوكي نأو ؛ دبعلا ةخسن ىف تلج ىنلا

 1 مهند مش نابعالا لجسلو عرشلا ىضتقملا اقباطم دبعلاب ام نوكيل ةماتلا ةطبجلا

 لمع انئيب مث دق هنأ ثيحب : ناخلل لق موسرملاك مهطخم دبعلا زاجتإ مي نأ دعبو

 نم انا نوكي نأ ىزن انإف هتاكرب انباقعأ لانيسو لاكلا نم ةجردلا هذه لع



 دسم اللا سس

 م١1 ميتفلا ىبأ اناجن مسساب ىرخألاو انمساب اههادحإ . ناترهاصم ناخلا بناج
 ةعيدولا نوكتنأ ىغبفيو كلملايف اندهع ىلوو اةنانبأ ربك أ هديبأت ماد دودوم
 ىرخألا نوكت نأو تاردخلا ناخلا تاس منا ركن م انمماب ىمست ىبلا

 ناتمركلا ناتليقعلا نوكنت نأ ىلع . نيكتارغب ريمآألا دبعلا ىلو تامبرك نم

 ىلإ انتباجإ هقالخأ ةحامسو هسفن مركل ناخلا ىأر اذإف . نيفرطلا ّيمرك

 ىلإ عمتسنس انثأ ملعيلف « لاح ىأب هدر ةماهشلاو ةءورملا زدحيت ال ىذلا بلطلا اذه

 اموشت ال ةروصب ةقادصلا هذه اننيب دكآأتت ىكل كلذو « انم هبلطي ام لك

 «هلثم ميظعنمزلا فرسيل ذإ بيجتسي هنأ ىيقيو. باجتسا اذإف : نامزلا ثاديأ

 كعم بحصاو نادقعلا ناذه ةكربلاو نيلاب هيف مت رخآ مويل ادعوم بلطأف

 عرشلا ماكحأو قفتب نأ هنأش نم ام لكزاجنإو نيدقعلا مامتإل رهاط ابأ ىضاعلا
 قادصو ىوره رانيد فلأ نيسمخ انتعيدو قادص نوكي نأ ىلع « هضئارفو
 نم كتدوع دعب رعوأو ؛ كلذكى وره رانيد فلأ نيثالث انلجن مساب ىلا كات

 ةاس_لا تالصلاو انادهلا اولمحيل كعم نئازخلا ىلع نيمئاقلا ىلإ دقعلا سلجم

 ( تادبسلا ) نيتاوخلاو دهعلا ىلوو ناخلا نم لكل ناتعيدوف اهولسيو 5

 ميظفحو مهديبأت هللا مادأ مشحلاو ءابرقآللاو مامعألل اباثمو نيتعيدولا تابمأو
 مويلا هتمدق ام نإ كلوقب رذعلا مدقو . كعم ىذلا تدثلا ىف اي كلذو « اعيمج

 لسرت امدعو . موسرلاو بادآلاب لمعلا باب نم وه امنإو اليلج اسمأ سيل
 قيلي امو ةيعرملا تاداعلاو موسرلا هيضتقت ام امهحصي. نيتلقعلا لمح دوهملا
 .اضرلا نيعب ايادحلا هذل نآلارظنيلو . لاوحألا هذه لثم ىف نيميركلا نيبناجلا
 ةدوءال نذأتسا لاوح الا هذه لكرارقإو رومألا هذه عيمج نم ءابتنالا دعبو
 ناخلاب اضيأ نحن انيدتقا نيملاس عيملا لصو اذإ ىح انيلإ ناحلا لسر بحصأو
 نإ قافولاو ةدوملا قثوي نرأ هنأنش نم امو بجاو وهام لكب موقنف
 . ىلاعت هللا ءاش



 احسسمو ايامه ممتسام

 1 ةيناثلا ةهفاشملا

 كنولأسي مهاعل ؛ كءاقب هنا لاطأ ىريصحلا مساقلا ابأ ىدمتعمو ىخأ اب
 ىذلا نمزلا ىف : نولوقيف هتمالس هللا مادأ و نأ ريمألا انيخأ ةراكح رع

 مسأب تاللصو دوهع كلانه ناك «دنقر مم ىف تادهاعملاو تالباقملا هيف تاصح

 عرشلا نأ ذإ ؟ اهاجأ نم هلمع ىغبني اذام موبلاو هربخ قخ ال اسم ىهو انيخأ

 |ريثكوأ اليلق اهنع اوركذي ملاذإف . لاوحألا نم لاح ىأب ةلمبم اهءاقب زبي ال

 ىح ابنع ءىثب اضيأ تنأ ثدحتتت الف انل الا اوكرتو ابيف انيئاج اوعارو

 درب ايف تم اوملكت اذإف كتبحصب مركلا ربمالا لسر انطالب ىلإ رضع

 كلل نيبتي ىتح كلذ انيب دق اهف اباوج كيم اوبلط اذإف . قيلي امب ذئايح مويلع

 مهل لقف « اهنم ءىث ىف انيأر ىلإ جانحت الو ةيفاشملا هذه ىف كباوج بولسأ

 ةياعرو انل زارعإ نم هناهرب هللا راثأ ىضاملا ناطلسلا هيلع ناكام ايفاخخ نكي مل

 ةنامعي رأو تس ماع ىف انراتخا دق هنأو هتانبأ عيمج ىلع انتلوفط دبع ىف ليضفتو

 قائيملاو دبعلا ذخأ مث « ةسردملا نم انئابتنا نم ةدم دعب هدبع ةيالول )٠١١(

 ىلاوملاو ءابرق الا نم كلذ دعبو فسويو رصن هيوخأ نم الوأ نامألاو

 نم بجي أم لكى مآلا اذهل ذختاو . هتافو دعب امأ شرعلا نوكي نأ ىلع مثحلاو

 ذخأ نأ دعب ناجزوج ةيالو انيخأ ىلإو ةاره ةيالو انيلإ دنسأف دبعلاو ةطيحلا

 انئالتعا دنع انتعاطب لمعي نأو انترمإ تحت نوكي نأب نامألاو دبعلا هيلع

 نم دوبعلا ءايلوآل ةبسنلاب ةداعلا هيلع ترج ام لكب امل ىمأ ا « كلملا ريرس

 انمأو ؛ مدخو باجحو مدقمو ريزولا هبشي ادختكو ةمشحلاو ةببآلاو ناملخلا

 اهانلخدف ناسارخ ةدعاق ةاره ىلإ ريسلاب ( ٠١١0 ) ةئامعب رأو نامث ةنس ىف

 ىلإ اوعمتساو اياعرلاو نابعالاو لامعلاو ةاضقلاو مثحلا هرمعأب انيدل رضحو

 هتفيلخو هدبع ىلو اننأب ديعبلا و بي رقلا ملعي نأ كلذ نم هضرغ ناكو ؛ انثي دوس



 سم باع مس

 ىلإ م07 . ناسارخ ىف انرمأب اعيمج ساللا رمأو ةاره ىف ةدم انثيلف . هدعب نم
 اوك اذ انيلع هنع هللا ىضر لهاعلا كلذ بلق نورك املاو نودساحلا رغوأ نأ
 اولاتحاو « انرطاخم اهنم ءىش رمي ملو ءادبأ هنم ءىثب هللا تأي ملام سئاسدلا نم
 ةعيبطلا لعلو . انل هوك اس ام لك عاتباف انيف هيأر ليمج اولوح ىّتح ليلا ىش

 ىه اهبحاص لم لحي نأب قيلي ىذلا صخشلا ىرت نأ عيطنست ال ىتلا ةيرشبلا

 انيقب ثيح ناتل وم ىلإ انب ثعبو ةأره نم اناعدتساف «٠ انوفجم نأ ىلإ هب تعفد ىنلا

 هرمغو « انيخأ ةلزأم عفرو ؛ مسالاب ان نكي مل نأ مغر نيجسلاك ةدم كلاه

 انه طقسي مل كلذ لك عم هنأ الإ ؛ اننأش نم ًاطح معنا فونص هحئمو هنا دحإب
 نيذلا انموصخو انداسحر بني ناكف ًايأر ابايدبتو اهرييغت ىف ,. ملو دبعلا ةيالو
 نيضوفم انريصف « ضرغلا اذه ىلإ فخ فرط نم مهثيداحأ ىف نوريشب اوناك

 أئيلع هللا همحر ناطلسلا بلق فطعو هلضفب انيلع نم ىح ىلاعت هللا ىلإ انرمأ
 لاثمأ اوكاح دقف« ابنذ فرقت ملو ءايربأ انكو ؛هوربد ام لك |نيفي كردأف
 ىلع ىرجو كلذ ناطلسلا كردأ ؛ لداملا ريم الا اندج دبع ىف دئاكملا هذه
 نأتتا وم نم انمدقتساف . انييأ نم نب قمل اك ملظ أنم ادوعسم قحل دقل : هنأسل
 كلذ لك عم مهنأ ىلع . ةاره ىلإ ةيناث اناسرأو هفطع نم ريثكلا انيلع ضافأو
 باطأ ىنأب ةرم نولوقتب اوذخأف ٠ انع ايضار ناطلسلا باق ءأقبب اوضري م
 نامرك ىلإ ريسلا ىلع مزاع ىنأب ىرخأ نولوقيو ىضنل دنجلا نم ةعببلا
 ذخأف ةيناث انيلع ناطلسلا بلق ريغت اهلاثمأو تالوقتلا هذه نمو « قارعلاو
 لك لع ريصن انكو ءانيخأ لامعأ نساحمب انريعيو ؛ اذيلإ باتعلا لاسرإ عباتي
 . المع نسسحأو هيلع لكوتو ربصو ماقتسا نمرجأ عيضيال ىلاعت هتلا نإف كلذ
 ةفاك ىف ىخأ نيبو ىبب ناطلسلا ىواس نأ مريودتو مهسيلدت ةدش نم غلبو
 اف ىنيعدتسي ناك ىلا تاقوآلا ىف بابإو سواجو باهذ نم رصقلا ميسأرم
 ىجأ مدقتي نأو ىخأ ىلع امري امدقم نوك أ نأ رمأ دقل ل . ماع زك ةنزغ ىلإ



 همس م28 ست

 سرب ناك اك« هاكردلا ىف اهيف انك ىتلا ةدملا 0 كلت ىف كلذو . رخخآ اموي ّلع
 ريدقتلاب ىخأ ىلإ ثعبي ناك اهني ميبولاو موللا نم ًاريثكوأ البلق موي لك لإ

 ةدابز فسوب ىمعلو ىخاللو ىل '""بلط امدنع هإف كلذ نع الضفو . ءانثلاو
 تلقو برطضأ لف « ىمسا ىلع ىخأ مسأ ميدقتب أ ةفيلخلا _.رم باقلآلا

 امدنعو .ةجحب اوعرذتيال ىح كلذ ىلع تكسف «اذه ريغ عرسي ال

 معلا لضاففلا بجاحلا هافاوو ىرلا ىلإ ةقيرط ىف ناجرج ناطلسلا غل

 ىخأ صتخم نأو ىرلا ىف ىنكرتي نأ ىلإ فدمت هتين تناكو كانه هاشمزراوخ

 ملاملو كلذ ىف شيجلا نايعأو هاشمزراوخ راشتسا كلملا ةدعاقو ناسارخب

 هبلإ اولسريو اولوادتيل اوبهذي نأ اوسقلا مهيأر ءادبإ ىلع ةأرجلا مل نكست

 ىأرلا رقتسا ىتح مهنيب ايف درلاو دخلا لاطو ٠ مه.سمتلم ىلإ اوبيجأف مأرب

 خافو دعب رخآلا اندحأ دصقب الأب ىطعقي ؛ ىخأ نيبو يب دبع مري نأ ىلع

 نأ ررقت مث . لاح ىأب ىنع دبعلا هيالو بقل طاقسإل افوسم دحي ملف ءاندلاو

 طبضو ؛هعم ىبحطصاو ناسارخ ىلإ ىخأ دفوأف . هماهنب ىيصن ىخأ ىدؤي

 ًاريدن ناك ضرم نم هارتعا ام ببسب داع مث ْلإ اهرمأب دبعو ىحاونلا كلت

 ءوستو « عماط لك انيف عمطي ىح داتعو .دنج نود ىرلاف ىنكرتولجألا برقي
 هلضفب ىنديأ ىلاعت هللا نكللو « بابسألا انب عطقنتف نيزجاع عجرتو انتعمس

 ىلع ضبقلاو نابج نبأ عم لاتقلاك دحاو ءاتش ىف ةريثك لامأ تققحتف ةداعلاك

 حضار فورعم وه امب ناهفصإ ىلع ءاليتسالاو وك اكنبال ىبرض مث مراط دئاق

 مساقلا وبأ امحرشب موقي ف وسفامامت هيدلةفورعم هذهن كنت مل نإو . ناخلاىدل

 نادمه ىلإ كلانه نم ريسلا ىلع ةينلا اىدقع دق انكو . ابب فراع هنإف ىريصحلا

 ةياكح ٠١ سا« هما تسايس » فو . 55 س « راشألا نز » ىلإ اذه ىف مجرب )١(

 . ١ ةيشاد ضايف - ع 0 بأياا اذه ىف



 نسم ماماإ مس

 ميظعلاناطلسلا اندلاو ىعن نابفصاب انغلبنأ ال ول « دادغبو ناهامشنامركو ناولحو

 ظفحن نأ ىلع انممص دق انكو دعاوقلا تريغتف « هنع هت ىضر ميوغلا نكرلاو

 ىلإ دومننأ ىلإ انررطضاف كلذ نود اولاح مهكلو ءىث ىف اهفلاخت الو هتيصو

 طاحأو سراف دي ىلبع امامت ؟إو هانطسب ىذلا رمآألا ءانراد رقع ىف ناسارخ

 ىذلا انوخأ مستساو ايوجو انيلع كلما مأ رقتسا دقو مويلاو . اريخ ناخلا هب

 ةافو دعب ىرجام ىرجو ةبفاشملا هذه ىف هاح رش ام اندلاوةايحف هتربس تناك

 ديدبلو شرعلا لع سولجلاو محلا عمطو كأملا ةوبش هسأر م تنكمتفدلا ولا

 هنآل كلذ ءاقبلط هذه ةلاحلاو لظي نأ مصي فيكتف اهحنمو ةلئاطلا لاومألا

 حلاصو هحلاص نمو « دحاو نآ ىف نيفيس دحاو دمغ بعوتسي نأ ليحتسملا نم

 قالطإ نإف « ةياعر م ال ومشم نيمأ رقفتسم ف انرمأب قس , نأ ةيعرلاو شيجلا

 ابذ رومآلا رقتست ةدم ىضمت نأ دعبو ؛ ةريطخ تابارطضا ىلإ ىدؤي هحارس
 هللا ردقام لاوحاللا فورظو ةدهاشملا محب ذختل فود. هجو ريخ ىلع

 ىضتقم هنأ معن ةهفاشملا هذه ىلع ناخلا فوقو دعب نحنو . هنأث ىف لجو رع

 انرذعي فوس هيلع اهب هللا نم ىتلا محلا و ةرامإلا تاموقمو حجارلا لقعلا

 هتمعن هللا مادأ ءهعم ىخأ مماب ناك ىذلا دقعلا ركذي نأ ىري الو انلق اهف
 رع هللا لأسأو هسفن نوئشل هتياعر انحلاصم مويلا ىعري ناحلا نإف . هيلع
 اذإو . نيعمو ققوم ريخ هنإ اننيب ةمئاقلا ةقادصلا هذه ماود ىلإ انقفوي نأ هركذ

 اورظني ملو انيخأ عم دهعلا ركذ اهف ىتأ تلا ةهفاشملا هذه ركذ ىلإ ةجاح عدت مل

 لاوحالا هذه نأشب ثيدحلا ىرج اذإ نكلو .اهكرت ىلوآلا نف ابلإ

 ىرتام لك لقو ء اهب عنتقي ىتح اهحرشاف ةعطاقلا تاءاجإلا ةهفاشملا هذه ىف نإف

 ىتح؛ ءىش هيلع ىفخنال ىذلا ريخلاو لاوحألا لكل دهاشملا كنإف هناي ًاجاو

 . لجو رع هللا ءاش نإ كلذ دعب احوتفم رمآلا اذه ىف مالكلا باب قبال

+ 



 سمس اانا بم

 ايف رظنلا ناعمإو !مممارقب مي ىلا نيتيفاشملاو ةلاسرلا ةروص تناكهده
 هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا ىلتخا م نمو . ىلاعت هللا ءاش نإ ةريثك دئاوف

 لئاسرلا ناويد بحاص ناكشم رصن ىنأو نسح دمحأ ةجاوخلا ريزولاب ٠
 ىغبشي امف اوملكتو رصعلا ةالص ىبح قالوسرلا اهيلإ ىعد ىلا ةواخلا تدتمأو

 مئاوق اورضحأو باب لك ىف رماوآلا اوردصأو نيلوسرلا عم هنأشب مالكلا
 دنع هييدتت بحي امو ناخلا امهتلباقمل لوألا مويلا ف ىدهم نأ ىغبنب امايادملا

 ىلع لمتشت مسرلا بسح ةليلجلا ةرخافلا ابادحلا نم اهلك تناكو“ . جاوزلا دقع

 «بهذلاب تجسن سبالموؤاؤللا نم دوةعو رهوجلاب عصرملابهذلا نم نيسأك

 ةعونم عطقو «ةيروباسينو ةيناهفصإو ةيدادغبو ةيمور « عون لك نم ىرخأو
 رهوجلا _.رم نيدقعو دوعلاو رينعلاو كسملا نم بلعو ةبصقملا ةشقألا نم

 تاريمألاو نيكتارتب هنباوناخلا مساب ايادهلاهذه تناكو ٠ ميتيلا ردلاب ىمسملا

 متاوقلا بسح اذه لك رضحأ دقو . مشحلاو باجحلاو مانعألاو نيسورعلاو

 نالوسرلا داع مث.نيلوسرلل كلذ دعب تدلس مث نايعلل تضرعو نئازلا نم

 ىلامح نم ةلثو هيدعاسم عم نزاخ ناطاسلا ىمأب امهعم بهذي نأ ررقت نأ دعب

 هوءلاسو لسرلاو دوفولا ةفاضتسا نوئشب متاقلا ىلع وبأ رضحأو . ةنيزالا

 كرحت ءىش لك دادعإ مت نأ دعبو .نيلوسرلا عم امباخ نيترخاغلا نيتعلخلا

 نيتنثا ةنس لوآلا عيبر ربش نم نولخ رشعل سيخلا موي ىف خاب نم بكرلا

 .( ١١) ) ةئامبرأو نيرشعو

 ىلإ الوصو دعب ىرج امو هعضوم ىف نيلوسرلا نيذه ثيدح ركذأسو

 ىدمحملا دقعلاو جاوزلا نوئشو دبعلا نع [مبعم هثيدحو ؛ نأاخردق ىدل رذشاك

 لسرلا ءىجبو تاضوافملا نم ىرج امو كلانه اهأيقب يلا ةليوطلا ةرتفلاو

 ةياهن يلإ اهنع ةباجالاب مهدوع م لئاسرلا نولمحي اوءاج نيذلا ةاعسلاو

 ' يلاعت هللا هاشنإ رومأللا هيلع ترقتسا ام
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 دزملا شيج اح اص بج الا ف راب رأ لع صضيقلا ركذ

 روغلا دالبب لتق نأ ىلإ كلذ ىرج فيكو

 هيلع هللإ ةمحر

 دهعدنهلا شج بحاص قرايرأ سأرب رورغلا بعا فيك اذه لبق تركذ

 ةياد عفرا بهأتي وهو هيلع ضبقلا ىتلأ فيكو هنع هلا ىضر دومحم ناطلسلا

 همدقتسا فيكو « دمحم ريمآلا ل خضعري مل هنأ م99 انركذ 5« نايصعلا

 هتلباقم دنع ريزولا لاق امو كاذنآ دنهلا نم ةليا. نسح دمحأ سيئرلا ذاتسالا

 فيك اني 5 . قرايرأ اهنع دعبي نأ بجيف دنهلل ةجاحكلانه ناك اذإ : ناطلسلل

 ىزاغلا ةبحصب ةرضحلا ىلإ ةنرغ ىف هدوجو نابإ مويلك قرايرأ رضح ناك

 ةصاخ ناك فيكو ؛ نيعردملا دونجلاو نيمُّدَقْ! نم ةرمز امبعمو رالاسيسلا

 ةلجتلا رهاظم اودهاشي نأ مهقياضي ةيشاحلا لاجر نم دودحم ناطلسلا
 دبع ىف ركذي نأش اهلل نكي مل ناذللا نالجرلا ناذه اهب لماعي ىلا ميظعتلاو

 باتكلا نم امهنوئش ريبدتب موقي نم امل نكي مل ناذللاو دومحم ناطلسلا
 فارصلا دعس لاثمأ نم راظتني ريش ىأو ؛ هرمو رهدلا ول اوقاذ نم نيبرجملا

 اسانأ مهوح اوعمحي نأ كارثآلا نأش نمو اذه . نيلماخلا مدخلا ةمذرشو

 نمو مهسفتأ نوطرويف « ةريصب وأ ىأر الو مهل ةيرجت ال زارطلا اذه نم
 ءايخسأ مهتعيبطب مهنأ عم صانم نيح تالو نالذخلاو ةمادنلاب نو وبي مث

 مهنكلو « ةايحلا رهاظمو فرّلاو ةنيزلا بابسأ نم ءىث مزوعي ال نوطيشن

 . مدغو مبموي نيب اوقرفي ملو ريبدتلاو ةباتكلل قيثو نكر ىلإ اوأجاي م
 نطاوم اوفرعو رمألا ةيلج ىلع اوفقو نيح دوه ةصاخ نأ لوقلا ىراصقو

 تناكو ءامهب عاقيإلل نوديكيو سئاسدلا نوكيح اوذأ نيلجرلا نيذه فعض
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 ىّدقع ررثيل سودبع ىلإ ناطاسلا زعوأ نأ سئاسدلا كلت ىدحإ ةجيقن

 غلاي امبامستف ناطلسلا ةرضح ىلإ ارس امهب ءىج ىتح نيروكذملا نيريمألا
 لكب سودبع اريخضو امبسافتأ ادعي نأو امهيديس ابقاري نأب امبفلكو هفطع

 نالماخلا ناجذاسلا عدختاف «ناطاسلا هب ربخ ى امهنم هناعمسيوأ هنافرعيام لكب

 اركسفي ملو مانملا ف ىتح هلثم ةيؤر امهدلخب ردي ل ذإ ناطاسلا فطع نم هايقل امب

 ىلأو «بارثلا نهرسخأو لاعنلانملذأ نايسميسف اموي ا هاديس طقس اذإ هنأيف

 ىلإ ارداف ؛ رافسألا ةعلاطم وأ مع !| باط امل قبسي لو كلذيف اركفي نأ ايل

 اقدص نإ هناعمسيام لكب 00١ سودبع ىلإ نايضفي اذخأو امهنم بلط امب مايعلا

 ةناكم تذخأ 5 قرابرأ نع هعمسي ام دادزي ناطاسلا ءايتسا ناكو .ايذكنإو

 دوم باحصأ ةأرج كلذب تدادزاف ءام دح ىلإ هرظن ىف لءاضتن ىزاغلا

 ناكىذلا ناطلسلا ةرض>- ىف امنع نوملكتيو امبقح ىف نوضوخي اوذخأو

 اوقفتاو « نولمأب اوناكاماولاو مهتطخ تحج اذهبو ؛ مهم عمسيو مهيل] ىغصي

 ًاديحو ىزاغلا قبو هوطقسأ اذإف « قرايرأ طاقسإب اومدبي نأ ىلع مهني ايف

 هب هاف مالك ىلع دوم ةصاخ علطا نأ قفتاو . ًاضيأ رخآلا وه هطاقسإ نكمأ

 ققحتو ناطلسلا ديبع نم امهنأب « نيامث اناكو «نارخفي ناروكذملا نابادختكلا

 اهيماعطإو امهمارك إو امهتلاّمسا ىلإ اوعراسف اعنا امهنأ نيدومحملا ىدل

 ناطاسلا نإف امبنع ىزاغلاو قرايرأ نيريمأللا لظ موب لاز ول هنأب امبمابفإو

 . ةيلاعلا بسانملا امبيلإ دنسيس

 عبطتسي ال ةيهاد ناك هنأ عمك زاف رالاسومسأا نأ ةيناثلا ةنحلا تناكو

 هتينمأ لان نأ دعب اهيلإ لاق رخلا برشيال ناكو "هب ررغي نأ هللا هنعا سيلبإ

 , هلارج لثف نأ سيلب] ميلعت بال 8 ةيف را اهتعر ةراع يسرافلا سلا مدختةسا 00(



 مس آل يسم

 ًاريثك ابار امهاقس كلذيناطلسلا ملع ايلف . اهوانتىف طرفأو "'هتبعج ثآلتماو

 عم رمأ لك زاجنإ ريسيلا نمو ؛هدح زواج اذإ ايس الو ةريطخ ةفآبارشلاو
 ارالاس ناكهنأل ىزاغلا أدب . هئاستحا ىف نيطرفملا بارشلا لع نينمدملا

 مهمركيو هراد ىلإ اجوف مهنم مون لك وعدي ذخأف ؛دونجلا ىلع فاطعلا راباخإب

 نيدئاقلا نيذه دج رباكأ ناكو « هتفايض ىف قرايرأ ناكو بارشلاو تالصلاب

 بجاحلا نوعديو بارعشلا ةروس امبنم نكمتت امدنع ةيكرتلاب امبوح دتمي

 .نرادلغ دئاقو ( ىنآلا ىأ ) هدام ىلعب هياد ىلعو ثنخملاب نيكتاكلب ربكألا

 نم كلذ ريغب نيرخآلا نومصي اوناك اك جرعألا ىمعالاب ىدغتكب ةصاخلا

 . لوقلا طقسو بلاثملا

 ءىدغتكب ادختك« هللا دبع نيدئاقلا نيذه ىلع ءاضقلا دعب تعمس دقو

 ىزاغلا داعو ادحأ لبقتسي لو بارثلاب موي تاذ وبلي ناطلسلا ناك: لوقي

 ىلسرأف « بارشلا ىلإ اوردابو سانلا نم ًاعمج امبعم نابحصي اعم قرايرأو

 نالماخلا ناذه زواجت دقل ملل وقآل لعو نيكتاكلب ىلإ ارس ىدنتكب ريمآلا
 عموه اهبيفاوي ىحناملغلا نمزي رشع عم ديصلا ةجح ابكري نأ ايأر اذإف امهدح

 دج ىأر اذه الاقف ؛ًالح رمألا اذهل اوربديل مدخلا نم ةمذرشو للا دبع ىنأ

 اوبكر مث نمو «دئاقلا رض ؟0م ىتح ناراوخيم بناج ىلإ بهذل باوص
 ىبشو دوبفلاو روةصلاب اوههذو هعم ىنذخأو ًاضيأ ىدغتكب بكرو اوضمو

 ةثالث عم ةوبر ىلع ةثالثلا ءالؤه فقو نيخسرف ةريسم دعبو ؛ حراوجلا عاونأ

 كريمأ وعدملاو باجحلا ريك ادختكى لكن دمحأ ىبأو انأ م ةيئادختكسلا نم

 نم انيتبو ديصلل نيدايصلاو روةصلا لماحو نادلغلا اولسرأو « لع دمتعم

 نيذهطلست نمو ناطاسلا نم مبسأي رابظإب ثيدحلا اوأدب دقف ةداسلا امأ . ةئسلا

 شايف ب ينغ . زوك ىأ ريوك برعم لإ لاقو نزوو لبيك وهو رم سللاىف )١(
 ,؟ ةيشاح
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 دو#م ناطاسلا روصق ىف نكي مل هنأ بيجعلا نمو ىدغتكب لاقف هيلع نيدئاقلا

 البق نأ امبطاطحنا نم غلب ..ةف . نيلجرلا نيذه نم ةلذتم طحأ ذثتقو دحأ

 ىزاغلا ناكو ةلوجرلا ربظمب اريظو اعجيشت امهنكلو ؛ ةرم فلأ ىامأ ضرألا

 ناطلسلا امبعفر نأ ىلإ ؛ ريما نم أرامح قران رأ ناك امنب نيقلمتملا نم اتلمتم

 ناطلسال لج تامدخ ىدأ دف ىزاغلا امأ  نيهبجو اراصف ٠ ايلع اماقم دوحت

 نأ عمو ٠ ةعيفرلا ةلزاملا هذه كلذي هل تمتف روءاسين ف هدوجو نانإ ىلاحلا

 دعب ىزاغلا ,لعريغتي نأ نكمملا نم هنإف ىزاغلا بحو قرايرأ هركي ناطلسلا

 طقسي ملام اذه طاقسإ ىلع لمعلا نكميال هنأ الإ ؛ بارشلاو وبالا ف هطروت

 لاقف . امهرش نم انحرتساو امهالك طقس اآكف اهدحأ قب اذإف « هلق قرابرأ

 . اناع قرايرأ لجر لاتغي نأ وأ اباربث ءىبن نأ رييدتلا : اهو باجحلا ريك

 اهديفنت عاطتسملا نم سلو ني رييدتلا نيذه ىف ةدءافإل : ىدغتك ديأقلا درف

 لجؤي نأ ىدنع ىأرلاو امهنأث عافترا لإ كلذ ىدؤيو انعر بهذتس لب
 نولؤبيو سئاسدلا نوسدي ًاصاخشأ امبب لكن نأ لعرهاظلا ف امبقداصتو اذه

 ىلإ ىرنو ناطاسلا ىلع كلذ ضرعيو نادئاقلا ناذعو كارتأللا هلوثب ام لكىف

 مويلا ناكو ديصلا لامعو نايلغلا داعو كلذ ىلع اوئطاوف . لاوحألا ىهلت نبأ

 نايلغلاو ةيشاحلاو ةداسلا لك أو رفسلا لئاسول ةدمملا بئاقحلا | وستف و ى

 دق راك ريبادتلا بسح نيلجرلاب عاقيإلل اوراسو اوداع مث عابت 3

 قرايرأ ىلع ناطلسلا باق ريغتف ةصقلا هذه لع مايأ ةعضب ثرمو . اهودعأ

 ففوس ١9غ : الئاث هءاطخأ ددعي ذخأو ريزولاب لتخاف ؛ هب عاقيإلا مزتعاو

 لثم لمتحي ال ناطاسلا نإف ةكلبتلا ىلإ ىزاغلاب ىدؤت ةلاح ىلإ رمألا لصب

 ءابأ نإو ليبسلا ءاوس ةداقلا بكتتي ىرأ ريدجلا نم سيلو رومألا هذه
 نف « اذه لثم أواعفي نأ مبقح نع اوريال نأ ىثبني مهسفنأ نيطالسلا

 ةجاوخلا ىري اذانق حالصلا لييس ىزاغلا كلسي تح قرايرأ لاقتعا بجاولا
 ( قبب علكم)
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 نإ « ملاعلا كلم ةايح هللا لاطأ : لاق مث ةهرب ركقي ريزولا قرطأف ؟ اذه ىف

 رمأ ىف ثيدحلاو ناطاسلا ةحاصم سمب ءىش ىأ ىف طرفأ الأ انيمب مذ ىف

 ىأرلا ىأر اذإف « هدحو ناطلسلل هيف ىأرلا دوعي قيقد رمأ ش وبجلاو داوثلا

 نأ ىثخأ ىنإف اباوص هارب ام رمأيلو اهدحو ةلأسملا هذه نم ىنفعيافىلاعلا

 نإ : ناطاسلا لاقف . لع هبلق ريختيف ناطلسلا ىأر قفاويال امب ابف ضوخأ

 هعم رواشتن نأ نم دب الف انمدخ عيمج نيب نم انتقث عضومو انتفيلخ ريزولا

 عجارت مث هيلإ عمتسنف احلاص هاريام انيلع ضرعي ىّتح رومألا هذه, لاثمأ ىف

 ميطتسي نألا ىالوم اي معن : ريذولا لاقف . اباوص نوكب امب رمأتو انيأر كلذب

 اتباس قرايرأ قح ىف ليقام لك نإ « ناطاسلا ةايح ىف هللا دمأ « مالكلا دبعلا

 « ناتسودنه ىف ةلاحلا نأ ةحبصنلا ءادسإو ىأرلا ءادبإ باب نم هتقوف ناك

 رهرغلا هذخأ عاقصأللا كلت ىف ةريبك ةناكم زاح ىذلا لجرلا اذه نآل كلذ

 ناطلسلا همدقتسا دقف «هنأش نم طحلا ىلإ ىدأ امش يطلاو روهتلا هنم ادبو

 بهذي مل هنأ 5 . راذعألا ىتشب للاعتو كلذ ىف لطامو لبمت هنأ الإ « لحارلا

 ريمألا وه اقح ناطاسلا دبعيلو نإ: الئاق باجأو دم ريمألا هاعد امدنع اضيأ

 قارعلا نم رسب ملو ةنهارلا ةلاخلا ىف دمت هيخأ ءاقبب ىضر أم اذإف ؛ دوعسم

 معاي عمس أمدنع هنإ مث ٠ كتراشإ نهر كلذ دنع نوكأ فوض ةيزغ ىلإ

 ةدم لوط هنع عمسأ ملو اذه : ىعم ءاج هفرعي نأ بجيأم لكدل تركذو انالوم

 طستلا اذه امأو « هتيحان نم نايصعلا وأ روهتلا لع لد ًارمأ ائنيب هتماقإ

 كارثآألاو ىزاغلا عم بارشلا هلوانتو ةببآلاو ةمظعلاب روبظلاو شيعلا ىف

 ةسلج ىف هميوقت عيطتسأ ىنإو ءادج ريسي رمأ هنإف ناذتتسالاب ردابي نأ نود

 اسال رومآلا هذه لثم ىف ثدحتلا مزاللا نم سيل هنأ ىرأو « هعم ةدحاو

 « نيريدق لاجر ىلإ ةجاحب تحبصأو ناطلسلا دبع ىف دالبلا تعستا دقو

 . انالوم رمآلاو هارأ ام اذه . ريسع رمأ قرايرأ لاثمأ ىلع لوصحلاو
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 ثيدملا اذه نايك بحيو لوقت 5 رمأللاو كلذ انمهف لجأ :ناطلسلا لافف
 . هنأشل ىضم مث ةعاطو امم : ةجاوخلا لاتقف . اليوط هلمأتت ىح

 عور ىف اوقلأ ثيحب سدلاو ديكلا نع اوفكي مل دوم باحصأ نكلو

 ةرابإل ىزاخلا عم ماني و هسفن لع ىثع ونظلا ءىسي قرايرأ نأ ؛ ناطاسأا ماه

 دنملا نإف اذه نع الضفو كلذ ىف احجني ملاذإ ايأ ثيح نم ادوعي وأ ةثتف

 عمتجاف اماع انذِإ ناطلسلا نذأ نأ اموي قفتاو . هرمأب نورمتأي هو هتعاط ىف
 انإف اورهذت ال : ناطاسلا لاق عامبجالا ىبتنا نأ دعبو هترضح ىف ميلك سانلا
 ضراعلا ريمآلاو سيئرلا ذاتسالا ًاضيأ لفحلا رضحو . بارشلا ىلع نومزاع
 ىرخألا ولت ةدحاو دئاوملاب نوتأي مدخلا قفط مث لئاسرلا ناويد بحاصو
 تعضووىزافلاو قرايرأمامأ ىرخأو ناطاسلا مامأ ريرسلا لع ةدبام تعضوف
 « ةدياع نيدن لك صخ ام اعم نأكشم رصن ىنأو ىزوزلا لبس ىبأل ةدحاو

 ريثكلا ناطاسلارمأب اودعأ دقو ؛ ءامدنلا ةرمز ىف سلح ريثك مساقلا وبأ ناكو
 ماعطلا نم ءابظعلا ءال وه غرف املو هتشرو''' هتشك ال مسا فورعملا ءاسحلا نم
 سيئرلاذاتسالا ىنثأو«مهيديأ اولسغدقو اوساج ثيح ناويإلاىلإ اوداعو اوضمن

 نمنو انيلع ناطاسلا فطع لماكب سمن انإ : ااجأف . ءانث ريخ نيدئاقلا ىلع
 هذه : سيئرلا ذاتسالا لاقف . لعفن اذام ىردنالو انلاب نوقلقي مهكلو هل ءادف

 مدقتو . اكوعديو غرفأ ىح ةهرب اثيرتف امكنع نآلا هليزأس لطاب مثوو ءادوس
 نم ءىدمم نأ هنم سقلاو كلذب هيلإ ىضفأ مث ةولخلا بلطوناطاسلا لإ هدحو

 معن : ناطلسلا باجأف . امهف هيأر كلذ دعب ىريوامهيرطاخ بيطيو امبعور

 )١( قأمسلا نم عبط ءاسألا ند عاوأ هتدخالو هتثكأل بي ةيشاح يف ءاج : هتمكال .

 ماسح يعي كرتلا ثانل ناورد ىف جاهتلاو , جات ع هعشالو هتدخال نأ مطاق ناهري ىف ءاحو
 قيقدلا نه ٠ قال مسإل مويلا فورعلا ءابجلا وكي دق 4 هنأ ؛ 1 ةيشاح « ضايف ه ىف لوقيو

 ناسارُح ىف ٠

 ااه نم اءالوم ةمماعأ ناوبد ,ءاسطا نم ع ويف ةدشرلا امأو
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 نيحاتلاو ءانغلاب اوردابو نوبرطملا ءاجو ًاعيمج موفلا رضحأ مث . كلذ ”تمبف

 كتاحىح تيداحالا ىش مهدي امف نوماكتي موقلا ذخأو «هادم رورسلا غلبو

 ريذولا ىلع لبقأ مث توكس اب نيب رطملا ىلإ ناطلسلا | راشأف « ربظلا ةالص ةعاس

 ىلإ ايرظن ول انإف ا هذه ىح نيريمألا نيذه قدس ريدقتب انرمأ دق : الئاق

 ءانثأ كلذو ديبعلا نم دحأ اهلثم مايفلل ضينيل لامعأ ءادأب ماق هنأ انيأرل ىزاغلا

 عم امدع هنإف قرايرا امأو ؛ روباسين ىلإ ةئزغ نم ءاج ذإ نابفصإب اندوجو

 نأ انب لصتا دقو « سيئرلا ذاتساللا ةبحصب انيلإ روضحلاب رداب علب ىلإ انمودقب

 نأ بجيف امهبرطاخ كلذب نوقاةيف ادس.> امهقح ىف نوض وذ سانلا نم ارث

 مهقح ىف دحال عمسن ال فوس انإف ءاذه انل وتب انني نأو كلذ ىف اركفي ال

 نم مظعأ ةياعر ىأو« مالكلل لحم دعب قبب مل لجأ : ةجاوخلا لاقف . الوقمم»

 ريرسلا ىماقو ضرألانادئاقلا لّيةف . انال وم ناسل لع ىرحي ىذلا ثيدحلا اذه

 اوتأت ناطلسلا رمأ مث نمو . غلا, رورس ىف اسلج ثيح امهيسلجم ىلإ اداع مث

 أمهم : غاب رهوجلاب ةعصرم لئامح نيفيسو بهذلاب نيشكرزم نيصاخ نب ءابقب

 .امهسانلاب رم أو ةيناثل /| ةرملل ىزاغلاو قرايرأ اعد مث «راني :د فلأ ناسمخ ليقاك

 هريرسو ناطاسلا دب البقف امبقنع ىف نيفيسلا لئأح هدبب عضو مْ نيمايقلا

 بصأنملا بابرأ لك راسو . اداعو ابكرو انذأتساو اضمن مث همامأ ضرألاو

 ىف « لضفلا وبأ انأ « ىل ةبونلا تناك نأ قفثاو . امهرقم تح امبعم طالبلا ىف

 رمأ مث . ةن.لا كلت موقت ىف هيلع تقلعو ىرجام لك تدهاشف مويلا كلذ

 « بارشلاب ىاالملا ىناوآلا عم نييبهذ نيسأك اورض< نأ ةدوعلا دعب ناطلسلا

 .ىخر كلا نسحلا أل لاقو نيداقلل سجرنلا تايرهزولقنلا فاحص اودعينأو

 ةعألو كرثأ ىف ءايشألا هذه ىتأتسو ىزاغ رالاسبسلا ىلإ بهذإ : ميدنلا

 كبارش متت نأ نود انساجم نم تعجر دقل :ه هل لقو نييرطملا نم ةثالمث كعم

 .امب مايقال نسحلا وبأ بهذو . نييرطملا ءانغ ىلع ءامدنلا عم بارشلا لوانتتلف
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1 
 رفظم ناطاسلا رمأ 5 .ايادهلا نوشارفلا لمحو ةثالثلا نوبرطملا هعمو هب رمأ

 لثم هاعبم لمع نأو كلذك نيبرطملا نم هلو د مم قر ايرأ ىلإ بهذي نأ مدنلا

 . ىزاغلا ىلإ تيدهأ ىلا ايادحلا كلت

 مث ءهيف لوقلا نسب نآك ام ىمحلا اذه ىف الوصف ريزولا ةجاوخلا رئذو
 هسا ىف ناطلسلا ثبلو « انعم نيدناع نوقابلا قرفقتو رصعلا ةالص ليبق داع

 نزح دتشاو « مرحلا ىلإ هروف نم لخدو ضب مث برغملا ةالص لببق ىلإ
 اونوكي ل مريغ وأ مهنأ دي ؛ لاوحألا هذه نم اوأر امل دوم باحصأ

 عمسي مل نكلو يصف ناسلب ىدانب نامزلا ناك دقف « ردقلا هئبخي ام اوفرعيل

 : دحأ ةمأدب

 اراحسأ نقرطي دق ثداوحلا نإ هلوأب ارورسم ليلا دقاراب

 ارانلا ججأ ليل رخآ برف هلوأ باط ليلب نحرفت ال

 . نوبرطلا امهبحصي ايادهلا كلت لك عم نيدئاقلا ىلإ ناىدنلا ناذه بهذو

 لوانت ىف اذخأ ناطلسلا ةلاسر امهّنعَلب نأ دعبو ءةيحتلا مسأ م نادنافلا ىدأف

 ةمجاملا ةمبطملا ليخلا نييدنلل امدق ركسلا ىلع افرشأ املو نيطبتغم نيح رف با رشلا

 ابايث نيدرطملا احنم 5 نيمركم امهاداعأو كارثألا نم انايلغو ةيهذملا رويسلاب

 //0/سلج اذإ هنأ قرايرأة داع نم ناكو . ىزاغلا مان مث . ًاضيأ ماداعأو ةضفو

 حابصلاىح هلك ليللا برشي تايف اهيلايلب ةعبرأ وأ مابأ ةثالث هيلع فكي بارشلل

 . ناطلسلا هب هرمغ ىذلا ميركستلا كلذب اطبتغم

 ىزاغ رالاسبيسلا رضحو لوخدلا, نذأو ىلاتلا مويلا ىف ناطاسلا ساجو

 رضحب مل ملو : ناطلسلا هلأس ماقملا هب رقتسا املف . مظع بكوم ىف هفثأب انعاش

 ةنالث بارشلا ىف رارمتسالا ىلع داتمم قرايرأ نإ : ىزاغلا لاقف“ قرايرأ



 كحضف . ناطل.للا انالوم فطع نم سمأ ىقل ام دعب ايسالو « ةمبرأ وأ مانأ

 ىذاغلا لّيقف . هبيصن قرايرأل لسرألو أضيأ نحيمويلا برشنل : لاقو ناطلسلا

 ىلراطاسلا رمأ م مث بارشلا ىف اوأدبو . لهمت ناطاسلا هل لاقف دوعيل ضرألا

 مهل] سنأي نمم وهو رخملاب ريبك فلك هل ناكو راخلا رادهسلا كربمأ ءاعدتساب

 م هاكردلا ىلإ هعم ىتأيل دنهلاب هيلإ هلسرأ دق دوم ناطلسلا ناكو :قرايرأ

 أئمدق اك دو ناطلسلا هيف فوث ىذلا رمشلا سفن ىف كلذ ناكو هلمع ىلإ دوعي

 ى الملا ريراوقلا نم نوسمخ كيلإ لمحيس : ىراطلسلا لاقو كريمأ مدقتف

 هنآل مانيو لمثي 3 هدنع تكفلو قرايرأ بجاحلا ىلإ امم بهذتل بارشلاب

 بارشلا لصاوت نأو ةرضحلا ىلإ ىنأت ال نأ انذأ انإ هل لقو كتبحص بم

 وهو ناتسلا ىف ةركساك المب جرحدتي قراي رأ دجوف كريمأ بهذف كتداعك

 ىطعأ و اريثك ىبو ضرألالّدقف ناطاسلا ةلاسر ةغلبف نيبرطملا ءانغ لعب رشي

 امأ . هدنع كريمأ لظو مدخلا داع مث ءاريفو الام نيش رفلاو مدخلاو كريمأ

 هعمو داع مث « ىحضلا ىح ةرضحلاب ناطلسلا ىدل ثبل دّقف ىزاغ رالاسهسلا

 ريناندلا مويلا كلذ ىف عزوو بارشلل سلجو نيمدسفقملا نم رفنو بجاحلا

 ظقيتسيو ماني هتداعك قرايرأ رمتساو . بايثلاو نادلغلاو ليخلاو مثاردلاو

 رخل هب لعفتسم ام ىردي نكي ملذإ بارشلاب اهعبتيو ةتشرلا ءاسمح لوانتيو

 . ىلاتلا مويلاو ةليللا كلتو مويلا كلذ ىف املوانت نع طق عطقنب ملف

 لئاسرلا ناويد ناويإ ءازإ ءارمضخلا ىف ناطاسلا ساج مويلا كلذ دغ ىفو

 كاذ ذإ نحنو قرايرأ ىلع ضبقلل مث دق دادعتسالا ناكو . لوثملاب نذأي و

 فصتنمىفو ؛ قرايرأ رابخأ علطتسيل ارس اندحأب ثعبن انكو ؛ناويدلا ىف روضح

 رصن ىنأ نذأ ىف ءىثب سهو سودبع ءاج ؛ رهظلا ةالص تناح دقو راهلا
 اعيج اوضيف . ناتسلا .الخإ داري ذإ نآلا !وبهذتل : باتكلا لاقو ناكشم

 ثنأ سلجاو رادلا ىلإ داوجلاب ثعبإ اسمه ىل ٠" لاقف ىادع ام اوبهذو



 ىرحيأم لكل جستل اظقي نكتلو هب مايقلا بحي ماه رمأ كلانبف ناويدلا ةهدر ىف

 بجاحلاو ريزولا داعو وه بهذو . كلذ لعفأس تلقف . كلذ دعب لإ تأتل م

 هيأد ىلع ىبأ ربص بجاحلا نيكشكب رضطح مك اضيأ نورخآ ةعامجو ضراعلا ى

 جاتحم ىدانو اهدعب داع ةعاس كانه ثكمو ناطلسلا ىلإ بهذو زياهدلا ىلإ

 نيججدملا ةلاجّترلا نم ةنامسمخم قأو اذه بهذف امالكهيلإ رسأو سرحلا ريمأ

 ءاج مث «نيفختسم اوسلج ثبح ناتسبلا ىلإ مهلسرأو فنص لكن م ةحلسألاب

 بهذ مث « ناتسيلا ىف كلذك اوساجو ىدنه لجر ةئاَمّلث مبعمو دونه لا ءايقث

 دقو بارشلا عمزي ناطلسلا نإ : هل الاقف قرايرأ ىلإ رادهسلاو "راد هد ريلأ

 ناكقرايرأنأ ديب .اضيأ كوعدي هنأ اع هيلإ ىزاغ رالاسهبسلا وعدي نم تعب
 ىلإ لوصولا فيك : لاقف هيلجرو هيدي كير عيطتسي ال ثيحب ركسلا نم
 , كريمأ رادهسلا لاقف . ؟ هعيطتسأ لبيع ىأو نآلا هيلع انأ ام عم ةرضحلا

 رمأ ةياعر بحي رالاسوبسلا ةايح هللا مادأ ءرمآألا ىلع هفقوأ دق ناطلسلا ناكو

 كرذعي فوسف لاخلا اذه ىلع كار اذإ هنإف ةرضحلا ىلإ باهذلاو ناطلسلا

 كرشأو .نولوؤملا هلوأتي ميبق لمع هنإف فلختلا امأ « كماقم ىلإ دوعت مث نمو

 . باهذلا بوجو هديسل دكؤيل ىأرلا ف هعم قرابرأ بحاص نيكتنوتلا كريمأ

 عابتالا نم ريفغ مج هبحصي نأ دارأو هتوسنلقو هيفخو هسالمقراررأىدتراف

 قال ريغ رمأ اذه نإ : هبجاحل كريمأ لاقف ةلاجترلاو ناملغلا نم ناتئام مهيب

 . ىكت ةلاجرلا نم ةئم عم نيعردملا نايلغلا نم ةرشعو بارشلل بهاذ هنإف

 اوغلب الف « ائيش هسفن قرايرأ ملعي نأ نود ريبكلا عما كلذ بجاحلا مجرأف

 ىلإ هب اراسو سرحلا ريمأ ةدعاسمب هلزنأو بجاحلا نيّكتكب هوحن مدقت رصقلا
 لم نإ :لوقي وهو ةظحل دعب قرابرأ ضيف . هاسلجأ ثتيح نراويإلا

 رماح مدع هيب يسع سو تاع جيسم ب مسحيس جينريص مصممي هليوم نوصل نوم تيسايبيلا

 , راتسلاب لكوتا (3)
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 ريثي دوعت نأ كب قيلي ال : نيكتكهل لافف . ندوعألف ءاقبلا عيطتسأ الو

 لضفلا وبأ انأ تنكو « زيلهدلاب سال . ناطلسا| ربخن ىّتح ريصاو ناذئتسا

 هيف هديل خدي قرايرأذخأو « ءام زوكب هءاجل اةس ىجاحلا ىدانو « هيلإ رظنأ
 كنإف ىخأ اي كب قبلي ال لع اذه . نيكشكب هل لاقف همبماي و جاثلا هنم مسرخمو

 ءاشت ام لعفاو ناويإلا ىلإ بهذإ : ؟ زيلهدلا ىف جاثلا لكأت فيكف رالاسيس

 المث نكي مو هيلع ضبقلا اودارأ.مهنأ ولو ٠ ناويإلا ىلإ ةيناث قرايرأ عجرف
 نوسمخوتلا ىف هب قدحأ ىتح ناويإلا ىف ماقملا هب رقتسا نأ اف ؛ رمآلا مهب لاطل

 نيمدقملا عيمج هن طاحأو هوت نيكشكب ءاجو نيسمحتملا ءادشألا نيمّدقملا نم

 .ىدانف . انك اس ”مو كري نأ عطتسي مل ثيح هوكسمأو لابثو نبي نم

 نورمخآ نايلغ مدقتو . كرشلا ىف ىنتمقوأ دقل رداغلا ىخأ اي : الئاق نيكتكب

 ىوف لب ءىجو '''جاتحم رضحو « ناتيدم امهنم لكب ناكو . هياعن أوعلشت
 : . اباك اهوعزت ليواعتاو امس ةئايط ىف اودجوف هءابق هع اوعزنو هيمدق هب آوطبر

 ىلع.ضبقلا ىلإ نورخآ.ةلاجر عراس 5 بناج لك نم الجار نوسمخ هب طاغأو

 . نادلغلا نم ثالث عم مههجو نم رف هبجأح نكسلو « هنارلغو هزابجو هناصح

 ناطاسلا ن اكو . ةلئاه ةجبذ تاعو حطساا ىلإ اودعصو حالسلا | ولمحد قف هنايلغامأ

 ىدفتكب ىلإ ريخلاب اوعراسيل رفن ىلإ رعوأف قرايرأ ىلع ضبقلا دع نيكذكب عم
 اوت ىتح ءرمأألا اذه ءاهنإ هيلع نأب دنجلا ءارمأو باجحلا ريبك نيكتاكلبو

 هناملغ راثو قرايرأ اودبق نأ دعبو : دادعتسا مثأ ىلع | وبكر دقاعيمج !وناكو مهدايج
 تعق وف ف'ص لكن م نور ناسرف مهعبتو قراي رأ راد ىلإ نيحاسم عملا اذهبهذ
 . الجر ناك ق رايرأنإ:قرايرأ لاجرل لوقيل سودبع ناطلسلادفوأف ةلئاهبرح
 مويلا هيلع ضبقلا ىلإ ةحاصملا تعددقو « ةنحم ىف هعم مينك دقو ١ ليما فرعي ال

1 
 يطأ رعأ )١(
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 نكمي لياق ددع مكنإف لاستثلا اوكرتاو نايبصلاك او ووكت الف الف مؤايل وأ نو
 مبا وص ىلإ متدع نإف .اذه مكلمع نم قراب رأ ديفتسي ناو ةعاسيف هبلع ءاضقلا
 قرايرأ بجاح ىلإ ناطلسلا لسرأ اك . مكيلإ نسجنو مكبلع فطن ف وسف
 اهئأكلاحلا تأده ةلاسرلا هذه سودبع ىدأ نأ دعو . هيلع غلاب فطعب هدلعي
 'لاحلا و ةنتفلا تمانو ضل نالفاد بجادللا ليقف « رانلا ىلع ءاملا بصنا
 تيغملا ىلإ سمشلا تلام نأ امو. . !مماوبأ !ومتخو رادلا ىلع دنجلا ذوحتساو
 لك ىذاتسال تيورف تدعو ؛ طق: 1 يف نكي مل اهنأكرادلا كلت ثءارت ىتح
 دس٠ب هوقاسو "” زدنبق ةهلق ىلإ ءاشعلا ةالص دعب قرايرأب اوبهذو . هتدهاش ام
 ءاسقبأ ىذلا لاوتوكللا ىلع ىأ مدقملا ىلإ هوبلس ثيح ةنزغ ىلإ مايأ ةرشع

 نمو . هدنع لقتمم لجرلا نأ اطالخ ذحأ فرعي مل ةدم رماوألا بسح كلانه
 تيثثاو : ام ناكم ىف هلقتديل فاش نسحلا ىنأ ىدل روغلا دالب ىلإ هب اوثعب مأ
 فداصو هعضرم ىف هلتقمو ةلاح ريصم نيبأ فوسو دحلا اذه دنع هتباكح

 .لواألا م. عيبر رهش نم :رشع عساتلا ءاعبرألا موي خاب ىف هيلع شقلا ءاعلإ

 ْع مويلا كاذ ةأادغ رطقلا لأ مك( ) ةئام اههبراو نيرشعو نيثاثا ةنس

 .ناالل اب مح لزي ل ىذلا فشلا ديعس ىبأ لعوب مداخلا ىريزولا زوريف ريمألا

 ذإ هبلإ قارشإلا ة ةنر تقولا كلذ ىتح اودنسي د ىدنكسلا طانرب اهيفم

 :نسحلا انأ ناطلسلا لمرأو ءورسمخ ىضاقلاب ًاصاخ ناك طالبلا ىف فارشإلا

 همدقمو قرايرأوتشم ارضحأف قرايرأ راد ىلإ فوتسملا رصن ابأو ليلجلا دبع
 هلاومأ نأشب مثاوق تنودو ةلئاط لاومأ تعمجو باوبألا تحتتفو نيلقتعملا

 الم طاالبلا ىلإ ابلمحو قرايرأ تاككلنم تبث ىف اورمتساو دنهلا ىف ةريثكلا
 ' 'ىزاغلا ىلإ مهنم خويمشلا اويهوو تاثاويبلا ىف هنايلغنم نيزاتمملا اورشخو مايأ

 م « ةنيدا! نصخ ه اهي :هارلاو عدقلا نمحطلا مأ ةملفلا ىا )١(



 ممس ألخ ل هدم

 كلذك ف رشملا ديعس ابأو ليلجلا دبع نسحلا انأ ناطلسلا دفوأ اك باجحلاو

 اوقلي نأ لبقو . نيعرسم ابهذف لاومألا نم قرايرأ كلمبامب ايتأبل دنملا ىلإ
 لاقتعال لئاسرب دنحلا ىلإ نيعرسملا ةلايخلا اولسرأ دق اوناك قرابرأ ىلع ضبقلا

 شييح طالبلا ىلإ ىزاغلا رضح ىلاتلا مويلا ىفو . طابتحالا ليبس ىلع هعابتأ

  فأ دعبو ملآلاو عزفلا نم ةديدش هلاح ىف ناكو قرايرأ اوسلجأ دق اوناك

 لجرلا اذه لاوحأ نإ: لاقو ىزاغلاو ريزولاب ناطلسلا ىلتخا سلجلا ىبتنا

 اندلاو دبع ىف ًارابج ًايصاع الجر ناك دقف مدخلا قاب لاوحأ نع فلتخت

 ةقيقح امه ىلع ةأرج ديربلا باأو نوسلا نكت لو ةثيرب ءامد كلانه قارأو

 ريسسلاب دال نوثذأ, ال هلابع ناك دقف مهئايح ىلع هنم انوخ نهب اي هلاوحأ

 ؛دنلا نم روضحلاب ادلاو بلطأ بجتسي مل كلذكو «هنم نذإ نود قرطلا ىف

 ىتح رييدتلا ىف ةجاوخلا بعت دقو اريبك أداسف راثآل هودصق مهنأ ولو تأي ف

 ىتح اذه لوقأو ءدبعلا اذه لثم ىف ىودج الف ءانه ىلإ همادقتسا نم نك

 كلت ىسشنال اننإف .كلذكت سيل هلاخ ىرج امب هبلق ىزاغ رالاسيسلا لفشيال

 ليقف .ناسارخ ىلإ رفسلا ديرن انكنيح نابفصإ ىف نحنو انل اهادأىلاةمدخلا

 قافكل باودلا دبعتل ىنماقأ ىال وم نأولو عيطم دبع ىنإ :لاقو ضرألا ىزاف

 ًافيطل ًامالكذاتسالا كت . هتيعرلا وحأ,ىردأ وهز ىالوم ىمألانإف ارفع اذهب

 نئمطيو قرايرأ هيلع ناك ”م) ام بساني ىنحملا اذه ىف هلوق نسحي ناك ام

 تاويإلا ىف اسلجو ىزاغلا عم ريزولا جرخ مث .دحاو تقو ىف ىزاغلا رطاخ'

 دوهلاو لظلا نم قرايرأ هيلع ناك ام حرشي ذخأف رصن ابأ ىذاتسأ ريزولا امدو

 ملاذ : لاقو كلذل ىزاغلا بجعنف هنودبيو موصخلا هب ملكتي اهسح نايغطلاو

 مث ناطلسلل هعمس ام غلبأو رصن وبأ بهذف . لاح ىأ ىلع هنأشو هكرت ازئاج نكي

 ديزيو هرطاخ بيطي امب ىزاغلا ناملكي نادبسلا ناذه ذخأو . نس باوحي داع

 نع ىوري رصن ىنأ ةجا وخلا نم تمم دقو ٠ داعو هلق رس ىح هئانئمطا يف



 تس الؤأ 0

 دشأ نم وهو نلظلا ءاسأ دق ىزاغلا ىأ ىلا اذه نأ ريزولا دمحأ ةجاوخلا

 لع ىنضقي نأ فيحلا نم ناك دقلو . روءآلا هذه لاثمأ هيلع لطنت الف ةاهدلا

 « هلامعأ ادبعتم تنكدقو امسال دنهلاك ميظع مياقإ طبض عيطتسب قراي رأكل جر

 هنأمو هنوعديال نيذلا ةاشولا تاصرختل عمتسا ناطلسلا اذه نكلو

 ىزاغلا ىلع ىنعقتب فوساو بقع ىلع اسأر عاضوألا باقبالإ مهويع رقت الو

 وهو ناويدلا ىلإ راسو : رصن وبأ لاق مث . مالكلا اذه ىنع ظفحاف أضيأ

 نإ : ىللاق زوجعلا بيذلا اذه نأ ركذأو , ريكفتلا ىف اقراغ موجولا ديدش

 مهيرأم ذيفنت ىلإ نوقرصنم ناطلسلا اذه عابتأو دوم باحمأ نم ةمذرمش

 . ةيقاعلا نصح دنلأ لأساف نوعيطتسي ام لكب

 ىزاغلا نيكتفشأ شيجلا بحاص ىلع ضيقلا ركذ

 هيلع هللا ةمحر اهب ىفوتو زيدركةعلق ىلإ ذفنأ نأ ىلإ كلذ ىرج فيكر

 مويدح ركذأ نيذلا موقلا فوت دقو « قملا ريغ بتك أ نأ لاحما نم هنإ

 فرعت نأ بجيو . بالا موب ىلإ متاموصخ كلذب تلجأتو تاوئس ذنم

 ىمأ نيح ىزاغلل ةموصخ ةيأ هبلق ىف رمضي نكي مل دوعسم ناطلسلا نأ ًاقح

 ىلا قارعلا ةير الاسهس هيلإ دنسأ دقو طق ءافجب ةلماعي ملو ؛ هيلع ضبقلا ءاقلإ

 بلاغلا ردقلاب اتنريقا نانردان انه تسقو دق هنأ لعن نأ بحيو « شاتل ه اهوطعأ

 دوم باعصأ نأ امهالوأف . هلا ءاضقل دره الو ء |ديكدئاق ىلع ءاضقلاىلإ اندأو

 ىتح ليحلاو دئاكملا ريبدت ىف اورمتساو ؛ لجرلا اذهل سدلا نع | وفكي م

 نم ىهدأو . مهتثب ةيابلا ىف اولانف عمس ام ةريكن م هيله ناطاسلا ردص اورغوأ

 بابشلا قرن هب ىدأف انزو خويشل مبقي ال اباش ناكدئاقلا اذه نأ ىمأو كلذ

 قفتا دقف . هديس نم ةبغر ريغ ىلع ىدرلا ىلإ هب تعفد رومأ ىف طروتلا ىلإ

 نع فكو هرمأ عمجتساف 1 قرابرأ ريصم ىأر نأ دعب نلشلا ىزاُملا ءاسأ نأ



 ةعس ابنا مث

 ربظي دحأ عم ةواخلا ىف ملكت اذإ ناكو نئايلاك حؤريو وشي ذخأو هوبا رشلا

 انوي و بيذاك آلا نوقفليو ةرشع دحاولا نولعجي ةأشولا ناكد + بيو سأبلا

 ناك كلذ لك عم هنكسلو : ناللسلا ردص.قاضو هاثإلا ضاف بح  ناطاسلا ىلإ

 ةأردا ناروم نسحلا تناك نأ نييدومحنلا ةليح نم لبو . ليما ربصلا رعشتسي

 فوت ىتسبلا لضفلا ىبأل ةنبا ةأرملا كلت تناكو روءاسينب ميقت ةفيصح دج ةبرجب

 نابعأ نم ابطل نومدقتي !وناكنم دحأب نارثقالا لت مو ابجوز اهتص

 ىزاغلا رمق ىف مرملا رومأ ىلع فرت ٌةفيصو ةديسلا هذه تايثو زوباست

 بتكت تناكف ليمج طخ امل ناكو ريعقلا ىلع ددرتت تناك مث نمو كلانه

 ةحيصتلا مساب اهوعدجخيل نيفورعم ريغ“ سانأ ىلإ اوزءوأف «ةدوج لكب ةيسرافلا

 . ابيرق هيلع ضبقلاب رمأيس ناطاسلا نإ « نيكسم نم ىزاغللا : اهل اولوقيلو

 ؛ ةروكذملا ةفيصوال ريخلا ةأرما كلا: تغلبأف . اذك ةليل كلذ نوك فروسو

 هل تلاقو « ًاريثك هتفاشأو ىزاخلا ىلإ اهئبج نم مالكلا اذه ةفيصولا تهنأو

 .قرايرأذيخأ اكةرغ ىلع ذخ وت ال ىح ًاقيلط تمدام كرمأ ريد: ىلإ نرداسلف

 وه ام ىرأل ةديسلا هذه ىدقتسا : ةفيصولل لاقو ًاديدش أَهلَق ىزاغلا قاقف

 ةفيصولا اهتطدتساف . مالسب ةثداحلا هذه ترداذإ ابقح موقأسو لضفألا

 هنأ ثيحو نوكي امب اهيإإ بتكتس اهنكلو روضحلا ىئخت امنأب تباجأت

 تلسرأو . أدج ًائح : ةفيصولا تلاقف . ىزاغلل هنيغل دف ةءارقلا نيعطتسن

 ةميظع ةرابم د وم بامصاأل ناك دفا. هتحعم ام لك اذ توعضو لئاسر ةديسلا

 اذكهو . ةأرملا هذه ىلإ لوصولا نوعيطتسي أوناك فيك ف الإو رمآلا اذه 3

 2 اضقلا ماكحأ كلف

 نيل نسل لوألا منيل رم عساتلا نيتثإلا "ماو نم رسدلا ةالص كاص و

 ىلع ادغ ضيقلا قلي بق وس ؛ ةأرملا هذه أولاق( ١م ةئاعيرأو نرشعو

 . تامالع اهل اوركذو ريبدتلا اذه اوكحأو. طالبلا ىلإ هروضح دنع ىزاغلا



 هسا

 يمس ىزافلا ةفيصولا اهمقلبأو رمآلا اهيف تحرش ةعفر اهروفنم ةأرملا تيتكف

 ملفت نأ لاحلا ىف رمأف . اضيأ هوفاخأ دق اوناك نيرخآ اصاخشأ نآل ظيغلا نم

 نم أدحأ وأ فارصلا ديعس هاذختك كلذ ىلع علطي“ ملو ًارس لويخلا لاعن

 هرمأ ن |طاسلا نأب ىزاذلا رهاظتف ءانقعلا ةةلسمص كلذ فداصو ؛ نيرخآلا

 اوفو قر الا ىلإ ريا برستيال ىبح ةلبللا هده ىف ام ناكمىلإباهذلاب

 ناباغلا سبالملاو ةضفلاو بهذلاو رهاوجلا نم هلمح فخ ام ىطعأو ةنارالا

 نم رخأ عيرأ عم ةعيصولا هذه اويكرأو . ءاشعلا ةالص دعب بكرم اهولمك

 ةي وهلا لاغبلا اولحو اه.ج نايلغلا بكر ىتح افقاو ىزاغلا ثكمو : ىراوجلا

 ةديدش أب نم ةهج ىف بذاج نالسرأ رمصق ىف كلذ لك مثو ةعبرسلا ناجحلاو

 ناسأرح نيب قيرطلا ,قرتفم غلب ىح ريسملا ىف عرسأو ناطلسلا رصق نع دعبلا

 ذقنال ريسأ ةرجىأ بوص :لوقي وهو ًاريحتم كلانه فقو مث رهلا ءارو امو

 متانلئاق كبلط ىف اودج اذإف . ىرت تيد ىلإ : هناءاغو هموق هءاجأف . ؟ قايح

 نا ذإ نينمأ حبصف هريعنو نوحيج راش ريسن نأ ىلوألا : لاقف . توملا يح

 عباتو درك هانم ةيرق وحن نانعلا فطع مث . رمآللا كل اولاقف . ةديعب ناسارخ

 مضوملا نم يفس بكرف للا نم حدر هييغ قي الو نوحيج ابق أعرسم هريس

 « كمرت ءازإ مالس رخآلا بناجلا ىلإ ربملا ربعو نينرقلا ىذ طابرب فورعملا

 4 : لاقو مد' ىوصتلا ةفضاا ىلع هفقو نأ دعب هئكلو ؛امداه ربلا ناكو

 دودل ودع دلب ىف ىلآأل ىممس ءوسقسو ءادعألا دالب ىلإ تأجل ذإ اعنص تأطخا

 لفق م . ناسارخ ىلإ بهذن نأ ان انب ىلوآلا ناكدقو نيك ىلعك ةيدومحملا ةلودلل

 فاطعي نأ دصقو حبصلا ةضيرف ىدأف حابصأا فرشأ دقو ايندلا ةفضلا ىلإ اعجار

 هل عفشيل هاشم زراو ذوليو ىومأ ىلإ قيرطلا ذختيل فلاك ةعلق ىلإ نانملا

 ةلبج ىف نومدقتي ناطاسلا ركسع نم جوفب اذإو رظن ةأؤلو ..هلاح حاصتف

 دوحس» ناطاسلا ىلإ ربخلا ىم دقفءءايوقاألا ناسرفلاو ءادشأإلا نوزرابما مهمامأو



 د مهام

 ىف ناطاسلا جرفت درك هايس ةيرق ىلإ هرارفو ىزاغلا جورخي ليالا فصن ىف
 مويلا فو . ىزاغلا ةريح تدتشاف « عبرأ تابج نم دنجلا ريسي نأ رمأو لاحلا

 نوزرجملالاجرلاو . ةريثكل يواقأو تاعاشإ انعمس طالبلا ىلإ انروضح دنع ىلاتلا

 هاطعأو سوديع ىدان كلذ لالخ ىفو لفتشم دج ناطلسلابلقو اماينت نوريسي
 ةصرفلانإومهمرأم اولان دقكداسحنإ هخابو بهذا هل لاقو هطخانامأ بتكوهمتاخ

 « ناكاكانيدل كنأش لظيسو مدارم اولأنيال ىح عجراف كتدومل ةيتاوم لازتال

 مهنويدومحلا ناكو هلباقو اعرسم سود,عبهذف .اذه ىلعةظافملاناعإلا مقأو

 . اليس كلذ ىلإ اوعاطتسا اذإ هلتق وأ ىزاخلا ةلزانمل ةلخلا كلت !ولسرأ نيذلا

 نكلاو ةاجنلل ًاياط رنا روبعب ”م دق ىزاغلا ناكو ىرتت دنجلا جاوفأ تذخأو

 دصقو . اكارح هنيفسلا عطتست مل ثيح ًاجئاه نوحبج ناكو أديدش ناك حيرلا

 هناءلغ ,6 ليأو « ًاراوغم الطب ناكو لاذنلا ىلإ ةياهللا ىف رطضاو هلتق دنجلا
 ىلإ امابن لصت ةيناطلسلا جاوفالا تناكاملو «لاتقلا سيطو ىمحو ًانسح ءالب
 هتبكر تييصأو ماهسلاب ءولم هعرد دهوشو ةاجنلا ف هلمأ فعض دقف ناديملا
 سودبع لصو انهو . كالملا لع فرشأ ثيح هنالذخ ىلإ ىدأ ىوق مهسب
 ىغبني ناك ءاورمؤت ملو لاتقلا ] مترداب اذامل الئاق دنجلا مالو لاتقلا فقوأف
 لاتّقلا لإ انررطضا دقل : اوباجأف . ىرخأ رماوأ لصت ىّتح همامأ اوفقت نأ
 رارفلاب ذولي نأ دارأ كلذ نم نكمتي ملاملو ءاملا روبع ديري هاندهاش اننآل

 دقو نرآلاو « ناطاسلا انيلع بضني ال ىتح هفاقيإ ىلإ انأجاق ىومآ رطش

 ناكو ىزاغلا ىلإ سودبع راسف . نوكي ام ىرنل لاتقلا نع انففك دقف ترضح
 ناطيش ىأ رالاسبسلا اهمأ اي : الئاق هبطاخو ًامومبم اسناي ةوبر ىلع أفقاو
 ًايكاب ضرألا ىلع ىزاغلا ىمئراف . ءادعألا ةتامثل كضرعف باوصلا نع كب داح
 نإف ًايسفن بط : سودبع اقف .ينوفاخأ مهن] ءاضقلا كح اذكه : لوقب وهو



 مس وو مس

 « هنامأو ناطلسلا ةلاسر هغلبأو متاخلاو نامآلا كص هاطعأو ؛ تفت مل ةصرفلا

 هتأمطف نينئاجلا ىلإ افوقو هنالغو دنجلا ناكو ضرآللا لّيقو ىزاغلا لجرتف

 هيف هوبكرأف « دبم هياع ليف كاذنآ لصوو هحالس ىزاغلا عون مث سودبع

 ىلإ مابسلا هيلعو ىزاغلا عرد سودبع لسرأو . ًاضيأ هنالغو هلاجر اونأمطو

 دنع طالبلا ىلإ عردلا لصرف ؛ نيعرسم لسر عم ىرجام ارك اذ ةرضحلا
 نأبطا سودبع ةلاسر ممسو عردلا ناطاسلا دهاش نأ دعبو . ليللا فصتنم

 كلذ ىّح رصقلا ىف اروضح نايعأللا ةفاكو دمحأ ةجاوخلا ناكو ءهلاب أدهو

 نم ائيش لوانتو وتلا ىف مرحلا لخدو فارصنالاب ناطاسلا مل نذأف تقولا

 «اعيمجهدنجو هنايلغو ىزاغلا هعمو شيجلاب رحسلا تقو سودبع لصوو .ماملعلا

 فمع ىزاغلا غلمي عجر مث .سودبعب اتقوىلتخاو جرفت ؛كلذب ناطاسلا اوريخأف

 ةقيدملا هاجت ىدمحملا رصقلا ىف كلازنإب ىضقت رماوأللا نإ : هل لاقو ناطلسلا

 ىزاغلاب اوبهذ مث نمو . ىغبذي ام ادغ ررقتي ىمح كلانه ميرتست نأو ةيناطلسلا

 هتبكر نم مهسلا عزتنيل لاحلا ىف لاحكلا مساقلا يأ اورضحأو كلانه هولزنأو

 تناكو « صاخلا خبطملا نم ءاذغب هل معو اوءاجو ؛ همالآ تأدبف هيوادبو

 « مانو ماعطلا نم ريسبلا لوانتف « اعابت ناطاسلا نم هلصت ةنئمطملا تاغيلبتلا

 ماعطلا مهل اومدقو تاقاثولا ىف مونكسأو مهويخ نع دنجلاو نادلغلا اولزنأ و

 نودهلاشو رصقلا نيمي ىلع ةلاجرلا _.رم آفلأ اوفقوأ دق اوناكو اوحارّساف

 ةقفرب نك ىثاللا ىراوجلا حارأ نأ دمب سودبع داع مث «ىزاغلا رعشي نأ

 :هلوقب مهطاخم , ةرضحلا ىلإ نايعألا ءاجو ناطاسلانذأ راهنلا علط املو .ىزافلا

 ةريرج ىأ نآلا ىح تأي مو مهلع لوعي نم وهو صلنغ لجر ىزاغلا نإ

 نوقليف فوخلا اذه هل بيس نم ةفرعمل قيقحتلاب صأتسو هوفاخأ مَُأ ريغ

 سودبع غلبأو . . ىغبلي أم اذه « معن : نايعالاو سيئرلا ذاتساللا لاقف . . مثءازج



 ديس أ“ 01[ سيم

 فارصنا دعبو . اغلاب ارورس كلذي سف هلاجر دحأ عم ىزاغلل ثيدحلا اذه
 لاينادبوةعيو ليقعلانسحلا ابأ مث ةصاخلا ءابطأ نم ةنالث ناطاسلا لسرأ عملا

 انإف كل اذه اوربد دفف. كرطاخ نلغشت ال : هل اولوقيل ىزاغلا ىلإ ءالعلا انأوب

 نيوشي الو ؛ مزلي اب مأت مث لاملا هذه ىلإ تدأ تلا بابسألا نم ققحتنس
 عيطتسيلو انم ايرق نوكتلا هذع انيخأ ةقيدح ىف كانلزنأ انإف .ىث كرطاخ

 . كلذ دعب ىغبلي اع ىمأت م ضراعل هلا اذم لوزيف كتاوادمو كفاعسإ انؤابطأ

 عيطتسي نكي ملذإ ؛ ًاسلاج هشارف ند ضب: ىّبح مالكلا اذه ىزاخلا عمس نأ اف

 اوهوم دقل ؛ لاق مث ناطاسلا ءاعدلانم رك أو كيو نضرألا لّبقو . فوقولا

 ؛ دابسألا مفصيو ديبعلا ءىلعخ ن كل و ؛ قزألا اذه ىف ىنوامروف ةقيقحلا ع

 . هنأش لالي ردجلا لعفي ناطلسلا نأ ىئيقيو راذتعالا ىلإ لاجم دبعلل 037

 بامصأ ثيداحاللا هذه تغلب الو . ىرجام لكن اطلسلل ركذو نسحلا وبأ دانف

 غيطتست ال تح ديدج نم ليحلا رييدت ىف اوذخأو ديد مغ مارتعا دوم
 ام نورخألا هعابتأو ىزاغلا ادشتك فرع املو . عمتارب نم تالفإلا ةسيرفلا

 ثيزدخلا ىف ليطأ نلو . هيلإ اوبهذو مهنماكم نم اوجرعش رومآلا نم ىرج
 ءايتتما دادزي ذخأ ثيح ىلإ ىزاغلا لاح موصخلا غلبأ دقف اذه رم رثك أ

 ناك ةفلاك ثيداحأ ناطاسلا ىلإ نوهني اونأك ذإ ٠ موي دعب اموي هم ناطلسلا
 ىحضأ ساسالا نأ نشأ هناإل ىزاغلا نع ردص ىذلا ططشلا كلذ اهديؤي

 ءاسأ دقق ءىع ىف انديفي نا مثلا اذه نإ : هل لاقو سودبعب لتخاف تباث ريغ
 ْل وسأب فاوس انيبأ باحصأ نإف كلذ نع الضفو ؛ هياع مدقأ اه هنعم ىلإ

 بهذاُم دحأو لجر لجأ نم ًاعيمج سانلاب ىحضأ نأ م لقعلا نهسدلو ؛ انه

 نيد .ةدم انع اديعب ةلرغ ىف مقت نأب ى مقن كتئاصم نإ | هل لقو ىزاغلا لإ

 دعبو © رمآلا ىالتيو كب تقل ىلا ةئيسلا ةعمسلا هذه اييردت سانلا ىدأي

 بدي نيتللا نيت ردخملا ادع هنع هموق لصف ىلع لمعت نأ يحيا اذه هقلبث نأ

 بحي اك «طالبلا ىلإ مهنم لام ءافيتسا نكمي نيدلا لاجرلاب ثعباو « هل امبكر
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 : ام موقي ةمبل هاكردلا ىلإ روضحلا ةرورضب هرابخإو فارصلا ديعس راضحإ

 مهسدل تناك ىتلا لاومألا نأشب مهعم اوثحببل انرصق ىلإ هنالغ ةفاك رضحأو

 ىارسلاب ةمدخلل مهنم قيلي نمب كلذ دعب اوظفتحي مث نئازخلا ىلإ اهولمحيلو

 تاكلتم نم ءىف كيلع قيال ىتح هبتناو ؛ كلذل قيليال نميف انبأر ىرو

 ىلإ زعوأ اذه لك نم غارفلا دعبو « تماصلا وأ قطانلا اهنم ءاوس لجرلا اذه

 ؛كيلع نود هنم برتقي ادحأ نوعدب الو ىزاغلا اوبقاريل ةلاعترلا نم قيرف

 ناطلسلا ةلاسر لبو سودبع بهذف . ىأرلا نم ىغبفي امب كلذ دعب رمأت تح

 اهف ديبعلا حالص نإ : لاقو ايكاب بحتتاو ضرألا لبق ىزاغلا امس املو

 ىف ىماقإب ناطلسلا رمأب نأ ريدجل ةمدخلا ىف اقوقح دبعلل نإو « مهدايسأ هب رمأي
 ىضر اذإىح ؛ىتايح نودصقي ءادعألا نآآل ؛ ىسفن ىلع انمآ هيف نوكأ عضوم

 نيناهب لع نيو ايح ىندحي باودلل ًاسئاس ىنميقي نأ دارأو اموي ىنع ناطلسلا

 بلطت نأ ىلع ىندهاعتلف ديسلا اهمأ تنأو « امهنع ىنع ال ءاذغو ءاسكبو نيتردخملا

 لاقف .اذه هلوق ءانثأ ىكبي ناكو . ىنأشب امْيم كارأ ىنإف هللا نم ىل نوعلا

 تسل ىنإ : ىزاغلا باجأف . انظ ءىبت الف « نظن امم ريخ مال | نإ : سودبع

 هدب هيلإ سودبع دف . مويلا دعب ةجاوخلا لباقأ نل ىنأب نيقي ىلعل ىفإو الفط

 ىربكلاةفصلا كلتىلع سلخ جرخو داع م, هنضتحاو هيلإهمضو ءافولا هلنمضو

 ةالص دنع رمألا نم ءىش قبي مل ثيحب هب زعوأ دق ناطلسلان اك ام لك متأو

 هلركذو ىزاغلا ةبقارمب ةلاّجرلا ىلإ دهع نأ دعب ناطلسلا 5"/ىلإ داعو . رصعلا

 « قطانلاو تماصلا نم ةلئاط لا ومأ تعمجتو رضاحما هيلع ضرعو ىرج ام لك

 ذخأ دقل ليقو . لاومآلا طفمل ةطبحلا تذخأو تاقاثولا ىلإ نابلغلاب ءىجو

 نيذاتملا لسرأو هنم ناطلسلا ماندأ مث مل هاطعأ دق ىزاغلا نأك ام لك مهنم

 . طالبلا لاجرو باجحلا ىلع نيقابلا عزوو قاثولا ىلإ مهم

 نأ بحي : سودبعل ناطلسلا لاق ةروصلا هذه ىلع ىماألا يبا نأ دعبو
 ( ىقوببلا -س ١10 م)
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 ركذو ؟انالوم ىمأي وحن ىأ ىلع : سودبع لأسف . ةنرغ ىلإ ىزافلا لس 7

 : سوديعل لاقو ناطاسلا || رثأف . هديب رك اسمإو هءاكبو ىزاغلا ةلاقم ناطا

 دحأ هدصقيال نأ ىغينيف « هتردقب هدابع ل ظفحم ىلاعت هللا نإو ءىرب لج ران اذه

 انالوم ىمأي وحن ىأ ىلع : سودبع لاقف . هرمأب نئعاف ٠ كيلإ هانيلس دقو ءوسل

 جداوهوالما وثب نأو لبإلا نم ةرشع اورهجي نأ مهل رعوأ : ناطلسلا لاف

 نيخابطلا نم ةنالثو ىراوجلل كلذكو ىزافلا ةريثك سبالمو لاغب ةثالثو

 لاوتوكلا ىلع ىأ ىلإ اوبتكل مثاصو ؛ مهماقفنل رد فلأ نيرشعورانيد فلأو

 ؛ ةعلقلاب هعم نمو ىزاغلا هيف ىكسي اناكم همم نمو ىزاغلل دعبل ةعقوم ةلاسر

 نايلغ ةثالت ءارعش بحي اك « طايتحالا ليهس لع ندبقم مواَقبِإ ىغبني نكلو

 أرس مهب ثعبإ كلذ لكمتي نأ دمبو « هجئاوح ءاضقو ىزاغلا ةمدخ دونها نم

 نانئمو سراف ةئاملث مبعم نوكي نأ ىلع ايش نوفرعي ال ثيحب ليللا فصن ىف

 نوكمل كندل نم ًادمتعم تنأ ثعبأو « دونلا نم مهلكو دياق مهلع ةلاجرلا نم

 ايش هنم بلطي ادحأ عديال نأ هيلعو هتحار لع روسلو ىزاغلا عم ٌقيراعلا ف

 ىلع ىبأ طخ ةلاسرلا باو اونأ برأ ميرعو ؛ مالسب ةنرغ ةملق غلي ىح

 هب دهعلا رخآآ كلذ ناكو ىزاغلاب اوراسو كلذ لك سودنع ره . لاو وكلا

 . رخآ عضوم ىف كلذ ةصقو هتافو ماع ركذأسو كلذ دعب ري لذ

 نكلاو اليوط ًاثيدح ناكونيميظعلا نيدئاقلا نرذه ثيدح ىهنا دقو اذه+ا#م

 « لوصاألا تيعار دقف اهماهُب ةصقلا حرب ناّنحي نوناقلاو ةدعافلا نأ ثيح

 تكسنلا نم واخي ال هنإف لاط دق ناكنإو مالكلا اذهو نيميظع نيلجر اناك ذإ

 ارثأ راصو اذه عيمج ىبهنا دقف ؛ نيدئاقلا ريصم ىهتنا ذإ نآلاو . رداونلاو

 ريثكلا هركذ رع هللا ىمأب ناثدح كلفلا نارودو نامزلا رم نإو « نيع دعب

 ةمعنب رثغي ال نم لقاعلاو « ًاضيأ دعب اطاثمأ نم ريثكلا ناثدحس كر ومألا نم

 ىهنمب هنم باست اهنأل اهاوز ةيشخ متاد رذح ىلع نوكيو اماع لصح ةعئم وأ
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 ريخلا روذب رشنو رارحألا عانط.ءال دهجلا لذي ىغبنيف ١ ةاياع نودو ةوسقلا

 لك أب نأ ىلع مالا رصقبت الو « مهل اراكذت ةييطلا ةعمسلا قيتل ةرخّآللو ايندلل

 ناك دقو . كاذب لبمجا ركذلا هل رسيتي مل ًادحأ نإف ءهدحو سيلي و هدحو ءرملا

 نم ناكو ريثك لام اذ ناك ردب نب ناقريزلا ىعدي لجر نامزلا ميدق نم

 هفح ف لاقت هريغل هريخ لص الو هدحو سابو هدو ركأب نأ هدام

 : رعاشلا ةئيطحلا

 ىساكلا معاطلا تنأ كنإف دعقاو اهتيغبل لحرت ال مراكملا عد

 اذه : اولاق ةئيطحلا ةديصق هيلع اوأرق نأ دسعب ناقربزلا ءامدن نأ تأرق

 باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىلإ ناقريزلا ءاجل ةثيطحلا كقح ىف هلاق ميبق .اجش

 ىنإ : اذه لاقو ةئيطحلا راضحإب رع رمأف . ىتغصنأ : الئاق ايلظتم هل اكشو

 لامعأ ىف لخديال امم هةئاقدو رعشلارضرقو ءاشخو هاج رعشلا اذه ىف ىرأ ال

 هنرعي ام لوقي نأب هيلع مسقيلو تبان نب ناسح راضحإب مأيلف نينمؤملا ريمأ

 هرمعب فك دق ناكو اناسح اوعدتساو الجر ريع لسرأف . اقح رمشلا اذه نع

 ناقربزلا ةئيطحلا اجمامنينمؤملاريمأ اب : ناسح لاقف تيبلا هيلع ئرقو هوسلجأت

 الوادتم تيبلا اذهلظ دقو ةدوعلاب مهيلإ راشأو ر مسقباف . هيلع ملس نكللو

 نِإف « ءارقلا هصنب ظعتيل ةيبرعلاب هتيتك دقو هلوق 0 ةنس ةثامعبرأ ىضذم مغر

 : تيبلا اذه ىف ىفتملا داجأ دقو . ادبأ شيعت ةبيطلا ةعمسلا

 لاغشأ شيعلا لوضفو هتافام هتجاحو ىناثلا هرع ىتفلا ركذ

 ةظملا هذه ىفو لاقملا انب لاطل ىفاعملا هذه لاثمأ ىف ةباتكلا تدرأ يأ ىلو

ذأ ىف 2 أدب ايك ذآلاو ءالقعلل ىقكي ام معو
 تقلع ةيهاتعلا نال تأ ايبأ ةثالثرك 

 انه اهركذ تدرأف ؛لا وحال يش نم نادئاقلا ناذه هيلع ناكام لثمت ىنهذب

 : ريعلا نم ابيف ام
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 الاماو لهاآللا ىغبتو نينبلا ىغبت الابقإو ارابدإ كردع تيقأ

 الان ام ايندلا نم يح لان له ىنضمني- '"ىسماألا كللا رت ملأ

 الالح كألملا دفعل انامز ارقال مهككلم قع موقل دقي اذإ

 : ىعملا اذه ىف كورلا هلاق ام نسحأ امو

 ؛توملا لالج مايأ سوؤراا اوأطأطو « اعيمج ماعلا ةداس تام دقل

 ؛ةعينملا روصقلا هذه اوداش نيذلا كئلوأ لك بارثلا ىف ىروو دقل

 تناكدقل اح ؟ نفكلا ريغب ةياملا ىف ٌرعلا نمو معنلا فال آ نم اوزاف له

 . هواك أ امو هوطعأ امو هوسيلأ |مفمهتمعن

 . لولم ريغ عيدبلا نإف لوطلا ضعب ابيف ناك نإ و ةصقلا هذه تبن

 ىزاغلاو قرايرأ رمأ نم مث امل دوعسم ناطلسلا بلق حائرا نأ دعبو

 ناطاسلا هيبأ ةداعكذ مرت بناجىف ديصلاو بارشلا ىلإ لام « ةنزغ ىلإ امبقوسو

 نم رشع عساتلا سيخلا موي ىف خلب نم هباكر كرحتو هيلع هللا ةحر دومح

 ىلاوملا ريكأ هتيعمعو )0 .8) ةئامعيرأو نيرشعو نيتنثا ةنس رخآلا عيبد رهش

 هسفن ىري ناك دقو : ناطلسلا عم ناكشم رصن وبأ ىذاتسأ بهذو . مثحلاو

 , دئاكملا هل نوريديف ةاشولا هبايغ نم ديفتسي نأ ةيشخ « كلذ ىلإ ارطضم

 اوردابو ناطاسلا لزن نو>بج فافض ىلإ انلصو امدنعو . هتبح ىف انأ تنكو

 ديصل عبارلا مويلا ىف بكرو .ةنالث امايأكلذىف اورمتساو برطلاو برعشلا ىلإ

 ؟غ٠ ناكذإ ؛ دوسأ ةعبرأ ىلع هدبب ىضقف « شوحولا نم اهريغو دوسألا

 مقو كلذكو . خراتلا ذه نم عضاوم ةدع ىف انب "م اك ةعاجشلا ىف أ

 ماعطلا ديصلا ءانثأ .نراطاسلا بلطو . ديصلا نم تش عاونأ مهيديأ ىف

 ,(روك ذم ريغ تلاثااتيبااو٠ هس اد ىلاغألا محار «ديشرلا نوره يسمألا كللملاب دارلا )١
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 ريسل نأكو . اوبرششو اومعطف « رافسألل ةددملا تالوكأملا قيدانص تمدقف

 . ارهاس ليللا بلغأ ىضق ثيح هتميخ لصو ىتح لكأي وهو اديور اديود
 اوناكو نفسلا هل اورضحأف . نوحبج ءىطاش رطش اميم ىلاتلا مويلا ىف بكرو

 نيمدقملاو ةلاجترلا نم ريفغ مج رطح 5٠ ةحلساللا عاونأ ةفاكب ةعلقلا اوزهج دق

 مدخلا بكرو ةنيفس ناطلسلا لقتساو . رهلا نم ىرخألا ةودعلا ىف ةمدخخلل

 ىتح رهلا ىف نفسلا تجرخو . ىرخالا نفسلا نوبرطملاو ءامدنلاو ناءلغلاو

 الجر ناكو « نيكتكبس مالغ غاتق كاذنآ اهلا وتوك ناكو . ةعلقلا ترواج

 ةلاجترلا دعو تاقدصلا اورتثو ضراللا نيمدغملا ةعامجو وه لتقف ابابم اروقو

 ؛ ةعلقلا نم تافاتلا تلاعثو لوبطلا تبرضو قاوبألا تخفاو . امارثحا

 ابلع ناكام ةلمج نمو ةنرغ ىف موفلا ةداعك ةيلاتتم رياك آلا دئاوم تراسو

 اواكأف اريثك ناطلسلل باط امم ''"قاقرلاو لقملاو كامسأألاو ديصلا موحل

 ىلع ناكو نفسلا نم نيبرطملا تاوصأ تلعو مهيب بارشلا سوؤك تريدأو

 نصقري ىثاللا ءاسنلاو ذمرت ىبرطم _.رم صخش ةئاهلث نم رثك أ .ىطاشلا

 هتيأر ىذلا رظنملا اذهو نوبعليو نوصقرب اعيمج اوذخأف فوفدلا نيرضيو

 .هلثم دحأ رب مل الافتحا ناك دقل . رخآ ناكم ىف اريظن هل تيأر نأ لق ذمرت ىف

 نب فسوب ريمآلا لبق نم مهْنم نانثا «ناسرفلا نم ةسمخ كلذ ءانثأ ىف لصوو

 بجاحلا لبق نم نورخألا ةثالثلاو , انب سم اي , رادصق ىف مقملا نيدلا رصان

 مايقو نادعمىميع لتقمو ناركم حتتف ربيخنوامحب '""”شمغت قرايو راد هماجلا

 قأيسو . ةيالولا هذه ىف ؟4) مالا بابتتساو «هنم الدب ركسعلا ىبأ هيأ

 لماحي اوءاجو قروزب اوثعبو كلذ ناطلسلا اوريخأف . دعب ايف كلذ ليصفت

 . عيفرلا ينيقذلا ليلا ىلع قاطنو لدعتسست لازن ال ةيكرث ةلك« هت ىاهنان وأ هع ىاهت (1)
 , 7 ةيشاح شايف - ىف

 . بانكسلا ذو ند "58 س ا" ةيشاح را 0(
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 .ةلاسرلا اومدقو ةمدخلا ضورف اودأ ىتحابيلإ اولصو نأ اف . هتنيفس ىلإ رئاشلا

 نينأو هيه دق لع 6-00 م ءامدنلا بكرم ُّى ناكو ناكشم رهن وب أ اهيلتم أف

 لاوتوكلا وحن تفتلاواغلاب ارورس ناطلسلا رسف لاع توصب ةلاسرلا أرقي

 هللا اهداز دقو ؛ انتاودل ةكرابم هذه متلي دم تلاز أه لوش وهو نيمدقملاو

 الاجر « عيملا لبقف . ريبكرطق معتقو راسلا أبلا اذه لوصول ىرخأ هكرب مريلا

 تلاعتو . حوطسلا ع مثو ةعلقلا لهأ كاذ ىف موعبت و ضرآالا ؛ ءأسأو

 اباماعو ذمرت سيئر ىلإ ناطلسلا تفتلا مث رورسلاب ةدحاو ةعفد تاوصألا

 عضوتلف ةئسلا هذه جارخ نم مرد فاأ ةئام ةيعرلا نع تعضو دقل : لاقو

 نه مثدد فلأ | نوسمخ ةعلقلا ةلاجر ىلع عزوبي نأ بجي ٠ , ةلداع ةبسنب مهع

 أولاقف ٠ تاصقارلاو نيبرطملا ءالؤمل ىرخأ مرد فلأ نومخو لاملا تي

 شثاالثلا تالصلا هذه مركست دق ناطاسلا نأب ىدانملا ىداثو . ةعاطو اعم<

 أنرثإ ىلع رضحإ : هلوقب لاوت وكلا بطامخ مث , ماعلاو صاخلا عيملا هل اعدف

 2 داتتعملا مسرلاك تالصلاو علخلا 5 منع ركسمعملا ىلإ ميلك ةعلقلا ومدقم كنمو

 ةالص برق ركسعملا ىلإ تاصوف نفسلا تراسو . 4 ىلإ ادغ دوعتس اننال

 ريبك مهزنأف نيمدقملاو ذمرت لا واول تح . ب با بارشل ناطاسلا سلجو . ريلظلا

 سس غنابيل هدنك رهاط هليكو لسرأو 5 ةميخلا ىف هدنع نيكتاكلب باجحلا

 رمأو : ناطاسلا ةدحص ف بارشلاب اللغتشم :, نك ىذلا ضراعلا ىزوزلا

 ىلع نيفرشملاو نيمئاقلل لقو ءابخلا ىلإ بهذا ٠ : هل الماق لبس ابأ ناطلسلا
 جرفن . ءانا مومدقي مث مهل حنمت تناك امسح علخلا اعيمج موطعي نأ نئارخلا
 . اومدقتو « علخلا نومدقملاو لاوتوكلا ىدنراو . كلذ لك هجو لبس وبأ
 نافورهلا « رصنأب نسحلا وبأو غلتق ةملقلا لاوتوكسلحي نأ ناطلسلا رمأف
 عينج ىلع بارشلا سوؤك ترادو . اذوقو نوقابلا لظي نأو ؛ ةلئاطلا امهتورسب

 اونوكستلو منك امأ ىلإ اودوع ٠ : ناطلسلا لاقذ ةمجاولا ةيحتتلا اودأو اوبرشف
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 اولبق مث , هعاطو امم“ اولاقف . « أدبأ انتيانع عضوم مسإف نيظقي ءابكذأ

 فصتنم ىلإ برشي ريمآألا لظو . نيعجار نفسلا اوبك ة اوجرخو ضرالا
 نأ ىلإ اوراسو اوبكرو لوبطلا اوبرضو حابصلا ىف اركبم ظقيتسا مث « ليللا

 .رخآلاعيبر رمش نم نيقب ثالثل مدام وي ىفخلب اوغلبو . درك هايس عضو اولزن

 ناتسلا 749 نم م لترا م : ىلوآألا ىداج لاله دعسلاب ناطلسلا لهتساو

 هنال ؛ لامعألا نم هزاجنإ بحي ام زاجنإب رمأو . لعألا دبع قسوج ىف لزنو

 امم اولاقف . ناح دق تقولا نآل ؛ نيعوبسأ دعب ةزغ ىلإ ليحرلا ىلع مذاع

 . باوصلاب ملعأ هللاو لامعالاب مايقلا ىف اوطشنو . ةعاطو

 نأ ركم ةيالو ةصق ركذ

 هنع هنأ ىضر دوق ناطلسلا مايأ ابف قرع أمو

 «فدلاخ ركسعلا أو ىدع هيدلو © عفو ناركم لاو نآدعم قو نأ دعإ

 باج ىلإ ةيعرلاو دنجلالامو . ماسلا دح ىلإ مالكلا دح امبنيب مآل زواجتو

 ةجاوخلا ديلا هلزنأف « تانموسب ذماقو انكو ناتسس لإ هوخأ رف ىسع

 قئال لذنم ىف ةعسلاو بحرلا ىلع « مهشلا لجرلا كلذ « ىفاونلا رصن وبأ

 ةجاوخلا ديسلا ماعلا كلذ ىف ناتسيس ىلإ رضح دق ناكو . هتدافو مركأو

 هباون عم مويلا فرشي ىذلا وهو ءهزع هللا مادأ رفظملا نب ىلاع جرفلا وبأ

 نيدلا ريعان نب داز رف عاجش ىبأ مظمملا ناطلسلا ةلودف ةكلامملا نوئش ىلع

 لضفلا ف هروع ةيآو هنامز دب رق ىرمعل هنإو؛ هءايلوأ رص و هءاقب هّللأ لاطأ

 ةقادص هنييو ىدلاو ةجاولا نيب كلانه تقئوت دقو ؛ بدالاو معلاو لقعلاو

 ءاج دقو . قيدص مويلا وهو . هنع هعمس اب ريثكلا انيلع صقي ناكف . ةيعصو

 ةنزغ ىلإ امهالك رضحو ؛ نئاق ىلإ ابسفن ةنسلا هذه ىف رصن وبأ ةججاوخلا هوشأ
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 موقي وهو رصن وبأ ىفوتف :ةلزنملا هذه اغلب نأ ىلإ . ةليلج لامعأب اماق ثيخ
 لازيامو « القاع ًابيدأ ةروصلا ل يمج لضفلا ميظع الجر ناكو « ضراعلا ةفيظوب

 ةنزغ ىلع فارشإلا بصنم نآلا ىلإ وهو .ةايجلا دبق ىلع بيجتلا هلت

 وزغ نم انددع الف « ركسعلا ىبأ لاح ىفاوخلا رصن وبأ حرشو . اهحاونو

 هيلع معنأف . هاكردلا ىلإ ازعم هلسري ى اناطخ دومت ناطلسلا لسرأ تانموس

 ؛ ةفيخ سجوتف ناركم ىلاو هيخأب ربخلا لصتاو .اهب هاقبأو ناطاسلا
 ءاحاصلا 1مم رفثو سيئرلا هعمو ناركم ىضاق ذفتأف « قاقلا هيلع ىلوتساو

 نأو هيأ دبع ىلو هنأ اف نيبي «هاكردلا ىلإ قئاثوو لئاسرب ةيعرلا نايعأو
 : ناطلسلل اف لوقيو ءىث لكب معن دق ناكل فالخلا قيرط كلسي ملول هاخخأ

 «بلطيام لك بلطيلف «ىل ةيالولا هذه قبت نأ مم انالوم ىأر اذإ نآلاو د

 زورونلا تامدخ عم اروف ابلسرأ ىنإو ؛ هيبأ عم لداعلا ميظعلا ريمآلا لمف اك

 قبال ثيحب « ناطاسلا هن صأيو هيفكي أم لك خألل لسرأ 5 ٠ ناجرهملاو

 ىتحح طورشلا هيلع متتام لكب اريرحت ىدمتعم ناطلسلا ملبلو اجاتم

 روشنم ناطلسلا لبق نم لوسر دفوي نأ سّملأ ىنأ اك ًاعئاط اهعقوأ

 دتشيل « ىديسم مسأب ةطخلا تقأ ىلإو كلذ انالوم ىأر اذإ اهتعلغو ةيلوتلا

 دوم ناطلسلا باجأف .« ىالومل ابف بطخ ىلا ةيحانلا هذه رقتستو ىرزأ

 نييناركملا اوداعأ مث طورشنمىغبني ناكام اوطرتشاو « هسمتلم هنع هللا ضر

 ةعلشو روشنم هعمو ةلاسرب لاما ىنارفصإلا نسح اودفوأو اوتأ ثيح ىلإ

 كلذ دعب ماقتساف . رادصقو ناركم جارخب دوعي مث هيلإ اباصويل ةباغلل ةرخاف

 نم لوسر هعمو رادصقو ناركم لامحأب قابفصإلا نسمح داعو ناركم رمأ

 نمو ؛رينعلاو ؤاؤللاو بهذلا نم هاكردلا نايعأو ناطلسلا ابادهو لام ناركم

 جارخلا نم ةنس لك لسري نأب ناركم ىلاو دبعت دقو . رابدلا كلت جرختام لك
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 دقو . فئارطلاو ةسبلألا نع الضف هيخاآل ةورهلا ريناندلا نم فالآ ةرشع
 ذاعو ىضارتلا كلذ مث : لعفلاب ةدمحأو ةسس نع لوسرلا عم كلذ لك لصو

 . ناركم ىلإ لسرلا

 ناطلسلا رمأو . ةمدخلا بجاو ىدؤي ةرضحلاب لظ دنف ركسعلا وبأ امأ

 لك نيتعلخ منمب نأو ( روش لك ىف مرد فالآ ةسمخ هل تتري نأب دوم

 ناجل وصلاب وبلي وأ بارشلا لواتي ناطاسلا سلجم ىف طق هتدهاش امو . ماع

 أاذده ركسملا وبأ ناك ذإ : مهلك ا لع نمو ىروجمسلا رهاط ىنأ ةداعك

 ىلا ىربكلا تالفحلا ىفةدئاملا ىلإ هنوعدي ايلق اوناكو . امخض انيزر الجر

 دياوما عفتر نأ كعب ةدوعلا هأ كذب ناكو . نيحلاو نيل نس ماقت تناك

 . رافساللا ىف انبحصي ناك كلذكو

 مادو ىرلأ ىلإ ريسملا انب دنمأو ناسارخ ىلإ اهف انرس ىلا ةنسلا كلت فو

 ظقيتسي مان ىحاونلاو فارطألا ءاسمأ نم محب نم اك ذخأ « اليوط رفسلا ان

 رم 5-5 نراك ناطلسلا نإف . تعاض دقو هتيالوو تحاط دقو هسأر ىريف

 . قارتلا هيسور تغلب دقو ةوخيشلا فعض نم نينآلا

 نالملسلا لمأ دقو مهمانم ىف اولح نيذلا كئلوأ دحأ ىناركملا ىسعناكو

 ١44 ؛ميظع دئاق هيلع شيحي ةنرغ ىلإ لوصولا دنع هدمب نأب ركسعلا ابأ دومع

 « مايالا هلبمت مل ةلزغىلإ هلوصو دعب نكنلو . ةيالولا هيلويو هاخأ درطي ىتح
 تناك ذإ ةيصولا هذه ذيفنت نم نكمتي مل دمج ريمآلا نأ 5 ٠ لمعلا نع دعقو

 ملو كلذب هانمو هيلع علخو ركسعلا ىنأ رطاخ بيط هنكلاو ؛ ىربكة مبم همامأ

 رم 5 ةارهب دوعسم ناطلسلل رمآلا بتتسا املو .عقو ام عقو دقف ءاتيش ذفنب

 بحاصل فورعملا أ شمعت قراي رمأ 0 خيراتلا اذه نم سماخلا دلجلا َّى كإذ
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 لزقلا لئابق نم ةلك |رّثلا نمو « ةصاخلا هركاسع نم ىوق جوفةدايقب : راد هماج

 مهب ريسيل « نينمأتسم ةمدخلا ىلإ اوهضدا دق اوناكن يذلا شاتكوكلاو ةقوبلاو

 رادصق ىلإ ىوق شيجب فسوي ريمآلا لسرأو « ناركم ىلإ اممو ناتسيس ىلإ

 رمآألا جاتحا نإو « اهب مدمأ تادادمإ ىلإ متجتحا ام اذإف ؛ ؟ددم نإ : لاقو

 نأب شيجلا اذه دئاق ىلإ رسأ دق ناكمكاو .اضيأ بهذ هسننب باهذلا ىلإ

 اديعب نوكسي نأ رادصق ىلإ هلاسرإ نم ضرغلا ناكذإ ء فسوي ريمألا بقارب

 ىهناو .رالاسمس ىلإ مهترظن هيلإ نورظني |وناك منال «دنجلا نيعأ نع ام انمز

 كلذو .ةنسلا هذه ىف « نيكست رامخ لب ه دنع ''' قلب ةيحان ىف هبلع ضيقلاب رمآلا

 ىناركسملا امأ . عباسلا ءرجلا ىف ةصقلا كلت ىنأتسو . ةنزغ ىلإ انئيجم دنع

 نيرشع دعأو برحال بهأتي ذأ ؛هيخأ ءىجمو ةلمخلا هذه رخ هعامس دعب , هنإف

 فنص لك نم الاجرو نييناركملاو "”نييكيرلاو "'نييجيكللا نم افلأ
 ضرأ راد هماج بجاللا لصو م . ةلابخلا نم فال ةئس عم ةيحان لكن مو

 شياو نومدقملا ناكو . امادةم ًازرابم هياخلل ايكذ اظقي ادئاق ناكو .ناركسم

 نارالاو ةيناطلساا ناسرفلا نم نيفلأ اولعؤل .دادعتساو ةبهأ متهأ ىلع هعم ىذلا

 مدقتو ليف ىلع ىناركملا زربف لوبطلا اوعرقو ءاسنيك ن ييناركملا ليخم نيب

 تراد برح تعقوف ةلئاقملا ةليفلا نم ةرشع مبعمو هلاجرو ناسرف نم هشيجب

 راددماجلاب قحلت نأ ةمزملا تداكو « انسح ءالب ناقيرفلا لبأو .اهاحر ءامدلاب

 هودمأو نايعاألاو نوزرابملا هرزآو « هدنج ىف اخراص مدقت هنأ الول

 )١( تاتساباز لامعأ نم ةءرغ برق ةحاماس قاب .

 دنع ةفورع» تناكو ءموسيلا مسالا اذهب فرعتو ناتسجولب ىف ةيحان مسا حيك (9)
 تثدرعو . « ناركم جيك » نولوقيف ةلماكللا ةيمستلاب انايحأ اهنومس نيذلا ءامدقلا نييفارشملا
 , ” ةيشاع ضايه  ىنغ « زك » ترامف ةملكلا هذه

 .٠ ةيئاس صاغ ب يف . ناس ول ىف اشيأ ةفئاط مساو ةرسان مسا كير (؟) " ,
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 رغي وهو قيضم ىف هب اوقحلف .ىناركملا ىلع ةرئادلا ترادف نينكلا اوحتفو
 باسلاو بولا رمتساو . اريثك اقلخ هدنج نم اولتقو هسأر اوذخأو هولقف

 دب ىفىثاوملاو لاومألا رم ريثك عقوو . مايأ ثالث اهيحاونو ةنيدملا ىف
 عيمجا نعذأو ماقملا هب رقتسا الف . كلانه اريمأ ركسعلا انأ اوبصن مث .دنجلا

 معه ناركم تيقبو . كلذ دعب ىنأيس امدنجلا عم راد هماجلا داع هتعاطل
 ىف كولملا خيرات ركذدنعهنايب ىفأيساو هللا هافوتنأ ىلإ ركسعلا ىنأ دبب اهيحاونو
 لوطب داز خرف مظعألا ناطلسلا عتيلو هتمحرب هللا مدمغتبلف ؛ باتكلا اذه

 : همركو هنك باسغلاو ةداعسلاو ردعلا

 هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا جور ركذ

 ةنزغ ىلإ خلب نم

 قسوج ىلإ ناتسبلا نم عجر ناطلسلا نأ سداسلا دلجلا رخآ ىف تركذ
 سأو . ١( 1 ) ةثاععبرأو نيرشعو نيتنثا ةنس ىلوآلا ىدامج ةّرغىف ىلعألا دبع

 . عوبسألا سفن ىف ةنزغ ىلإ رفسلا عمزي هبال لامعألا نم رخآت ام لك زامناب
 نأ بحي :هلوقب نسح دمحأ ةجاوؤلا بطاخ ليححرلاب مهاملو ١ ءىث لك اودبف

 باحصأو ةاضقو لامع نيب سانلا نم يش فانصأ كلانبف خاب اعوبسأ ثكسمت
 انب قحلتو ًاميمج مهفرصتو مهلاوقأ عمستل ثكماف خلبب اولظ نيملظتم ةطرش

 صنقلا ىف ةرثف قيرطلا ضرع ىف ناكتمس ىضقنس انإف نالغب ىف كلذ دعب

 باتك نم بئاك ىعم لظي نأ بجي نكلو ؛ ةعاطو ًاممس : لاقف «بارشلاو

 ابقحتسي نم ةعللاىطعي نزاخو « انالوم هب ىمأي دق ام بتكيل لئاسرلا ناويد
 مشريل ناكشم رصن ابأ ريختلف انسح : ناطلسلا لاف . ةرورضلا تعد ام اذإ
 م ىح هسلالاو ريئاثدلاو مهاردلا هعمو ةئرخلا نم انزاخ نيعيو اياك
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 قحايل مايأ ةرشعف مابملا هذهلك نم ىبني نأ هيلع ىذلا ةوسا وخلا هب ىمأي امل

 . ةباتكلل رصللا وبأ ىذاتسأ « لضفلا انأ ءانأ ىحشرف . نالثب ىف اهدعبانب

 نم اذه نسحلاوبأ ناكو ٠ شيرق نسحلا ىبأ ةنازالا بتاكمساب ةنارخلا تيتو

 سابعلاوبأ هب ءاجدقو ىراخيب مهنئا ز خف لمعو نييناماسلا مدخ . باتتكلا أفكأ

 نسحلا ى نال ناكو . اريثك هيف قثي دوم ناطلسلا ناكو  هعم ريزولا ىنييارفسإلا

 اوفويدقو . ليلجلا دبعن.جلا ىبأ مب ليلجلا دبع لع اههدحأ ؛ نادعاسم اذه

 لوألا: نارمأف لاجرلا ءالؤه ءامسأ ركذ نم ىضرغ امأ . هللا مومحر ًاعيمج

 515 شيعلاو ةقادصلاو ةمحصلا نم مهنببو ىندب ناك ا ملا وحأ نع ةذبن ركذ
 ءارقل كلذب مثل ماياألا كالت ىف لامعألا ربس ةيفيك ىلع عالطالا ىناثلاو « مبعم

 . ةريعلاو ةبرجتلا خعراتلا اذه

 نم رشع ثلاثلا دحألا موي لب . هنع هللا ىضر «دوعسم ناطلسلا رداغ

 نكن مل رومألان آل ليئاكيم ةجاوخلا ناتسبب هنيدملابرق لزنو « ىلوآلا ىدامج
 ةفايضلا رمأب ليئاكيم لع '”” رفظملا ةجاوخلا ماق دقو  ديهتلا لك تدهم دق دعب
 ةريثكلا انادهلاو لزنلا هاكردلا ]رايعأ مدقو . عيا كلذب ثدحت اك كلاه
 ةجببلاو ةداعسلا هفحت عضوملا كلذ نم ريمآلا لورا مث . ةضفلاو بهذلاو
 ("” ريجخنو زوريبهبو لخ فل زان هلبقتست ديصلاو وبللاوبارشلابًاعتمتسم؛ ءانهلاو
 ىلودي ناك ىذلا « نيكتشون ىلع دمحأ ناشخدبب هفاضتسا 5 ةفايض دعب ةفايض
 . نيكتاكلب باجحلا ريبك ىلع افبض ناتسراختو نالغب ىف لزنو .اهيف لامعألا
 دبع ىلع :ىحب هرصق ىف موي لك ةلباقملاب نذأي نسح دمحأريزولا ةجاوخلا ناكو

 . ١ ةيشاح شايف  ىنغ . « رفطلا وبأ » نوكت نأ لمت )011(
 ةيفارغ نيلسا بلك ىف امه ركض دارا ملو 6 ءارمألا ىلع اغيض ناطلساا امهم ل لزب نيباكم ايسأ (ع)

 ساتكلا اذه ىفو « بتكلا هده ىف اهركذ درو ىبذللا « ريهحتبو نآورب ة ايبلعلو ةعدقلا
 8 ةيشاح شضايقاس غ٠ ةنرغ ا حلب قي نط ىلع نادل, امنو انأ
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 هباتك عم لمعأ تنكو . لامعأللا ريثاسسيل ةريوظلا تقو ىلإ ساحيو «لعألا
 تالصلاو ماخلا عيذوتب رمأي ناكو لامعألا ريدأو هب رمأي ام لك بتكأف
 تنكو « ربظلا ةالص نم غارفلا دعب ساجلا نوردأغي ءابرغلا ناكو . ةيناطلسلا
 لاودلا اذه لع لاحلا ىرجو « دوعن مث لك أنف ةدئاملا ىلإ هعابتأو هباتك عم ىعدأ
 .اريثك اريخ مايالا كلت ىف تبصأو لابعألا عيمج هيف تمن الماك اعوسأ

 لماحماب لغبو ةفحمو لبف قيرطلا ىف ريسلا ءانثأ هعم ناك هنأ عمو ؛ خنلب رداغ 5

 لاجرلا نم ةسمخ هلمجحي ''”ذفاون هل تخت ىلع لمحي نأ رؤي ناك ةجاوخلا نإف
 نم ةيهافرو ةحار رثك أ ناكىذلا وجسلا اذه ىلع خلب ىلإ دنطأ نم ىف ىقأ دق ناكو
 عتمتسي ناك ثيح « نالغب ىف ناطاسلاب انقنللو .749/ لئاسولا _.رم هريغ

 ماقام لك هلوصو روفهياع ضرع ىذلا ريزولامودق أر اختتم « ديصلاو بار ذاب
 اواحترامهماقإ ندموي دعيو . أمظع ارورس كللذب ناطاسلا سف رومآلانم هب
 كات نم ميجورخ دعب | وماقأو . '””دنو روغو ناقريز قياضم نم شبجلاب
 لايخ ردي لو صنقلاو بارشلاب نيعتمتدم هنأرو> لبس ىف مايأ ةثالث قياضملا
 مب افعلا ناطاسلا ناكو سورعلاب هيشأ ايندلا تناك دقلف ؛ نامزلا اذه لثم دحأ

 ؛ناورب ةلحرم ىلإ لصو نح , عرانم الب سأرلا عفار ءاديعس ًاتاه ريسي
 عمج موي لك هلبقتسي ناكو . ' قل ةل>رم ىلإ نيرورسسم نيجهتبم اهورداغ م“
 هيأ بئانو ةةزغ سيئر '”رفظملا وبأ هيلإ مدقت 6 ةنرغ لهأ نم رخآ
 ةفيرطلا تالوكألا عاونأ نه ريثكلا لمح « ناورب ىف ىلع ةجاوخلا

 ييذزإ راد تحبصأو تق ردع أ نيزو راد مج ىهو 5 ءزنو راد ةيسرأ اولا ةماكلا )١(
 . يصمم ؟يف مدختلا ىدلا ىعملا سنب مدختسل اكدفاو ملا ىلع نالعو

 . ناطاسلا يكوم اهب نم ةيكمأل ءامسأ (؟)

 . م55 سو ةيشاح رظنأ (©)
 شايف بينغ . بألا ىفاملا وبأ كاتهو بالا فلغملا امعو . ىلق يم رفامملا مسا ركذ (4)

 , ؟ ةيشاح
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 لمشف ؛قلب ىف ىأ ءانم ىلإ اناصوّتس ءهرثأ ىف اعابت نورخألا ءاجو . ةفيطللا

 . باوصااب لعأ هللاو هتلزنم ردق ىلع الكن يلبقتسملا هفطعبناطلسلا

 باوقحا ىلأ ريمالا لع صضيقلا وذ

 مييلع هللا ةمحر لداعلا نيكتكبس نيدلا معان نب فسوي

 ةليوط ةصق كلذ ىفو .هذه قاب عضوم ىف ريمألا اذه ىلع ضبقلا ناك

 الجر فسوي ريمألان اك: هلك رمآلاب اري طاح ىّيح اهركذ نم صانمال

 لمعي ناكو .اداسف وأ امثإ بكتري لو ءالغ الو ادفح هعناوج نيب لمحبال

 ةروص ىلع ؛ مويلا ىف نيترم ةرضحلاب ةمدخلا ىف دوم ناطلسلا هرخأ دبع لع

 نم هغارف تاقوأ ىف دحي ناكو . رومألا نم اهريغب لاغتشالا اتقو هل كرتت مل

 هياء لصحي ام رادقم ىنخيالو اذه ؛ بارشلاو وبللا نم هب عتمتي ام ةمدخلا
 لامو ةدجو ةوقو بابش نم لالا هذه ىلع ناك اذإ براجتلا نم ءرملا

 ريمآألا مدق « ةظقيلا نيعلا كلت تمانو دوم ناطلسلا فون نأ دعبف . اومع هانأ

 ريما هع ىلإ شيجلا ةيرالاسهبس دنسأو كلما ريرس لتعاو ةنرغ ىلإ دمج

 ةريصقلا ةرثفلا هذهو ًاقباس اهتركذ ىلا رومألا نم ىرجام ىرجو ؛ فسوي

 نكميام رادقم دبشت ةيرالاسمسلا هذه اهف تلظو ةموكسحلا كلت ابف تماد ىتلا

 زيتهوكةعلقب دمم ريمأللا لاقتعاب رمآألا ىهتنا مث . اهللاثمأل ةظقيلا نم نوكي نأ

 ىبرق 748 هيدل اولانو ميظع كلم ةعالم ىف اولخد مهنأ نم مغرلابو 'داب انكتب
 ىلع نودمتعي الو ىبرقلا كلت نع فرطلا ضغتام ناعرس كولملا نإف هميظع

 دصق هنأ « رافصلا ثيللا نب بوقعي ةريس ىف تأرف ىنأ ركذأو . ءالؤه لثم

 ناكو «ر اط نب هللا دبع نب رهاط نب دمحم ناسارخ ريمأ ىلع ضيفال رويأست

 لئاسرلا هيلإ نواسريو بوقعي ىلإ نيعرسملا لسرلاب نوبرقتي هتلود نابعأ
 هلأو نول وبللا يوس هل لمعال م ريمأ نأ ذإ « عارسإلا يغبني هنأ
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 خوبشلا ربك" أ نم ةثالث نأ الإ « ءابه ناسارع ميظع رفث .عيضي نأ فيلا نم

 ىف ءاقبلا اورثآ لب هيلإ اوبرفتي ملو بوقعي ىلإ اوتفتلي مل ةبرجتو ةريخو ألع
 ىلع ضبقلا قلأو ثيللا نب بوعي لصو ىبح رهاط نب دمح باب ىلع ةمدخلا

 بوقعي ةرضح ىلإ مهب اًواجو ٠ ةثالثلا ءالؤه ىلع اوضبقف رهاط نب دمع

 كلم نآلا تنأ » اولاقف « ؟ كباسصأ لمف اي انيلإ اوبرقتت مل اذامل» : مهلأسف

 كل اني بضات الأ اتدعو نإف ' اذه نه مظعأ نوكت فوسو « مياذع

 لبق ريمألا انآر له» : اولاقف « مدنعام اوتابف «٠ بضغأ ن) » لاقف « عقاولا

 ىف انعم ريم الا وأ ريمآألا عم انل تناك له » : اولاقف « الك» لاقف «؟ طق موبلا

 : اولاقف . « كلذ ثدي مل لاذ «؟ةيئاكم وأ ةلسسارم ىضم تقو ىأ

 ىف انلثو ةليوط اماوعأ رهاط لآ ةمدخش ىف انيضق دقو رابك خويش انإ »

 رفكت نأ فاصنإلا نم ناكل بف « ةديدع بتارمو ارفاو ازارعإ مهتلود

 كلت , باقرلا برض كلذ نود داك ولو ميهوصخ ىلإ برفتنو مهتمعب
 لمفاف انديس بهذ دقو ريمآلا دي ىف نألا نحن و ؛ هيلع اك امو انلاوحأ ىه

 . « كددؤسو كتؤرع قيلي امو ىلاعتو هباحبس هللا هب ىضرب ام ريمأألا ابمأ 8

 ملاثمأ رارحألا ىلع ظفاحن نأ انيلعو نينمآ مكتوب ىلإ اردوع» : بوقعي لاقف

 مهذانم ىلإ اوداعف « ارح ىف امتاد اونوكتلف الأ مكتامدخ نم ديفن.نأو

 هيلإ اوبرقت نيذلا موقلا كثلوأ لع ضبقلاب بوقعي رمأ مث . نيرك اش نينمآ

 دمتعأ 9 ( اللا ءالؤم ةلزنم عفرو مدرطو مهلا ومأ عيمج ةرداصمو

 . كلما بابسأ ىف مهيلع

 ىف .نوعاطلا عرستي ال نأ وه امإ تاياكحلا هذه لاثمأ نم ىضرغو

 مهلا وحأو كولملا عابط نإف قحاب اوةطني نأو دوعسم ميظحلا ناطلسلا نم لينلا

 هتيؤر ىسنيال « كولملا ىأ « ءالؤه هآرب امو ٠ نيرخآلا هبشتال مهتاداعو

 دمش ريمآلا ديبأت ىلع لمعلا فسوي ريمآلا امد ىذلا بيسلاو“ مثريثل
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 . دوحسم ناطلسلا كلذ طنعنأف ؛ هون دومم ناطاسلا باق ليمل ةاءارم وه امن

 . ةريغص ىرخللا لزن لو دشرلا نس امهادحأ تغلب ناتنبا فسوي ريمألل ناكو

 نأ ىلع ءاهباع هل اودقعو د ريمألل مو ةغلابلا ةنبألا دوم ناطاسلا ىطعأ

 ظ حاكنلا اودقعي لو هيبخأ نم ةريغلا هذخأت اليكد وعسم ريمألل ىرغصلا قت

 كلذ متو . اليثم هل دحأ ركذي ال ام سرعلل تادعملا نم دومت ناطلسلا أهو

 تدبمو روصقلا تنيز نأ دعبو . ريغصلا ناديملا مامأ دمحم ريمآلا رصق ىف

 دمحم ريمألا لمشو كلانه ىلإ راسو دومحب ناطاسلا بكر « اباك بابسألا

 رصقلا !وكرتو . داع مت اريثك ائيش هيهوو ةيناطاس ةعلخض همركأو ميظعلا هفطعب

 ؛ ىلا سورعلا ترثعا نأ ءاضقلا بيحي نمو . ءاسألا نم رثارهاو سيرعلل

 ءاسنلا تافيرشب ًالتمأ دق ةنزغ رهن ناكو « ءاشعلا ةالص تقو دبملاب اوءاجو

 ىلا ةئيكسملا تيقلف « سورعلاب اوبهذي تح ةريثك لعاشمو اعو# اؤاضأف

 ثبهذف . ةئيزلاو رهاوجلاو بهذلا ىف ةقراغ ةنادزم ىهو ابفتح ايندلا ريل

 هارتعاف دومم ناطاسلا ىلإ الاح ريخلا اولقثو ؛ ىدس لامآلاو ىنامألا كالت لك
 هذه لاثمأ ردقي هركذ رع هللا نإف ءردقم ءاضقلاو ةليحلا امنككلو .ديدش مغ

 نارق دسقعب ناطلسلا رمأ ىلاتلا مويلا فو . هرجع دبعلا فرعي ىح . روهآلا
 057 مفاف « دوعسم ريمألا مساب تناك ىلا ىرخألا ةنبإلا ىلع دم ريمآلا
 . ةريغص دج ةلفط انبإلا كلت 0 ةملكب هوفتلا عطنسر هك او اردك كاذل
 ىهناو « دوم ناطلسلا ىفوتو نامزلا راد ىح اهوقبأو رادلا ىلإ اهورضحأف

 هسواجو ةئرغ ىلإ هلوصو دنع دمحم ريمألا مرح تلخد نأ ىلإ ةاتفلا كلت رمأ

 . اهرمع نم ةرشع ةعبارلا غلبت تقولا كلذ ىف تناك امنإ ليقو كلما ريرس ىلع

 راد ىلإ ( ايسآرس ) اًنيح نم تلقتناو دمحم ريمألا ايف تفز ىلا ةليللا فو

 ريمآلا ىلإ ةاتفلا هذه تاسرأ دقو . فصولا قوفي الافتحا تدهاش ةرامإلا

 اهتدوع ىلإ ىدأ قيض اهارثعاف كلانه ةدم تثكم ثيح هلاقتعا دعب ةعلقلاب دمح



 سم يالا“ سس

 ءافجلا نم الماحتم دوعسم ناطاسسلا بلق ناكو . ةئزذب يقت نآلل لازت ام هو
 ذوعنو ىرألا ىلإ ايرثلا نم طقس ىتح بلاغلا ءاضقلا هرياسو هع نم هيقل ىذلا

 لسرأ . رم مع دوعسم ناطاسلا ةأربم مالا بقتسا امدنعو . رابدإلا نم هللا
 اهرومأ طبضيل فيثك شيحي ناركم ىلإ راد هماجلا شمغت قراب بجاحلا
 نيمدقملا نم ةرشع عم فسوي ريمآلا لسرأ اكءاهيلع ايلاو ركسعلا انأ بصنيو
 رومأ رقتسن ىح « راد هماجلل اريهظ نوكيل « رادصق ىلإ شيلا نم ةبيتكو
 نيعأنعو هبجو نع ةدم فسوب اهم دعبيل ةجحح كلت تناكو . اعيرس ناركم

 ,نومدقملا كئاوأ اهف هبقارب « ةماقإلا ددحملاك ةنيدملا كات ىف لظيف "0. ءدنجلا

 ؛ هلانبأ دحأك هرمي ناك ىذلا لرفط هبجاح « ناطلسلا نم زاعيإب ؛ ارس اوعدخنو
 يح ؛« ىرجي ام لك ناطلسلا ىلإ ىهنيو هديس ىلع انيع نوكيل سئاسدلا اوسدف

 ؛ هلبآلا ىرتلا اذه ىلع ةليملا تلطناو « عيفر بصنمب ةمدخلا هذه تارم لاني
 ةاعسلارادصق نمل سرب ذخأو ؛ ةمعنلاب نارفكلا ةبقاع نوكت فيك ف رعي لو

 اباوهنيف « سودبع ىلإ ارس اهغلبيو «رابخألا نم نيمسلاو ثغلا ركذي خاب ىلإ

 ىبمأ هبلق سينأو هحور قيشع نأ فرعي نأ فسويل "ىنأو . ناطلسلا ىلإ
 لسريو . بارشلا تقو ايس الو اماد بيقرلا اذهل هاوكش ثدي ناكف ؟ هببقر

 ًادحاو اعيمج بهذنسف انسفنأ ىلع هانينج ىذلا اذهام » : لوقيف الاسرإ مالكلا

 اوناكو ,« قيدصلا انوفجو ءدبعلا انثكت نال انؤوازج ىرمعلو اذه « رخآلا دعب

 ةحقلا تغلبو . هيلع ناطلسلا دقح دادزف هيلع نوديزبو كلذ لك نوبتكي

 هسفنب قليل ريدي ذخأ فسوي _رإ » لوقي ناطاسلا ىلإ بتك نأ لرغطب

 نايعاللا ىلإ ةباتكلاب ارس ناطلسلا رعوأف « نييناخلا بتاكي وهو ناتسكرت ىف

 ةئرغ ىلإ هبكوم لصي ىح « هيلع ةباقرلا ديدشتب فسوي ريمألا عم اوناك نيذلا
 هوعدي ال نأ ىغبنيو . ةنزغىلإ خلب نم ريسلا انمزتعا ام اذإ هوعدنس انإ : لاقو

 ادفصم ذئنيح انيلإ هب اونأي نأ مهبلعو ؛ كلذ دارأ اذإ ىرخأ ةيج ىلإ ريسب
 ( قبي - 18 ع)
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 ةتبلا اري طاح الأ ىغبنيف ةئرغ وأ تسب رطش هريس ىف هجتا اذإو «ديقلا ىف

 ذئتقو انكو . طاينحاو ةقد لكب مهلإ دهع امب نايعألا كئلوأ ماقف . انرمأ اه

 مثو رادصق نم تارم سمخ وأ عبدأ وأ ثالث ةزاّمجلا تلصو ثيح خلب ىف

 ابمم نولمحو ؛ ركسلا بصقو نامرلاو جرثألا نم ركاوفلا عاونأ نوامحي
 احراش ؛ ناطاسللهع وصخو هتعاط ضورفف سوي ريمآلا ايف ىدبي ىتلالئاسرلا

 ريمالاب هابإ ابطانع ةفيطل دودر هبيجي ناطلسلا ناكو . ناركمو رادصق لاؤحأ

 موي خلب رداغنس أنتإ » هل بتكو نيدلا رصان نإ فسوب بوقعب ىنأ معلا لياجلا

 ىلإ ريستو رادصق نع اعيرس لحرت نأ ىغينيف ؛ ناركم ىمأ ركتسا دقو اذك

 ريمأللا راسف . ىغبني 5 كق 3 رد قف « انلوصو نيح اهبلإ لصت ى ةنرغ

 نأيعمساملف . دوعسمناطاسلا اهملإ لصي نأ لبق ةثرغ لصوو رادصق نم فسوي

 هلايقتسال عضاوتو ةطاسب لكب جرخ « نوري نم ةنزغ رطش هجن دق ناطلسلا

 نم ناطاسلا كرحتو . امالغ نوسمخو قئالا لرغط همداشو ناولس هنبأ هعمو

 هلمحت تناك ىذلا دبملا القتسم ؟هو ليللا نم حدر ريغ قب الو جان عض وم

 « قاب رطش نيمهيم نورماستي مه امني قيرطلا ءىضت لعاشملاو « ةليفلا نم ىنأ

 لعشم ءوض حال ةنيدملا برقو . كانه ىناطاسلا هقدارس اوبصن دق اوناك ثيح

 ىذلا فسوي ىبع هلعل ناطلسلا لاقف ؛ ةنزغ ةبج نم ءارحصلا كلت ىف ديعب نم

 لعشملا وت اعراسف عالطتسالل هئاَقُم نم نينثاب ثعب مث . انلبقتسي ءاخ هانوعد

 ريمآلا هنإ انالوم ةايح هللا لاطأ »: نالوقي نيعرسم امبجاردأ اداع مث الصوو

 لجرتو « ليفلا ناطاسلا فقوأف . ةعاس دعب فسوي ريمألا لصوو . « فسوي

 ةذاكو نيكس اكلب باجحلا ريك لجرو . الالجإ ضرألا ليقو فسوي ريماآللا

 هوبكرأ مث فسوي ريمألا داوج اوباطو «ناطلسلا ةقفرب اوناكن يذلا نايعألا

 مث . فصولا دح زواج افلاب افطع هوحن ناطلسلا ىدبأو . مارثحاو ةلجت لكب

 ناطلسلا ىطتما مث . ةالصلل اولرنو راهنلا علط ىتح مالكلاب هدحو هصتخاو اوراس
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 ىلإ الصو ىّيح ؛ ناثدحتي هراسي ىلإ فسويو قاسو ليعلا نم الدب اداوج

 نأ رعوأف اففختم ادع رضح دقا » لاقو سودبعل ناطلسلا تفتلاف . ركسعملا
 اميرق نوكيل اهف معلا لزنيو ةيبخأو امايخو !راتس قدارسلا برق انه أوبصني
 اوسلجأو . هاكرلل ىف لزنو « قدارسلا ناطلسلا لخدو . لعفأس لاقف «انم
 اويصن مث ' كلانه بهذف ءاراتسو ةفص هل اوبصنو طاطسفلا ف فسوي ريمألا
 ىناويد نم بقارأ تنكو . اهودف دئاوملاب اوتأو هنايلغ ابف لت ىرخأ امايخ

 ديعب دح ىلإ ركفلا ىف اقرغتسم ماعطلا نم ءىبث ىلإ هدي دمي ال هتيأرف ؛ ىرحيام
 ناطاسلا للتخا نايعاألا قرفتو دئاوملا تعفر ايلف . هل ريد هورك سحأ هنأك

 ىلإ راسو ناطلسلا ند نم سودبع جرخ مث . اليوط هاقيأو سودبع اهدو

 هايإ امدح ودغيو حوري سودبع ناكو . اليوط امداحتو ايلتخأو فسوي ريمأللا

 نم ثالث ربظلا ةالص دنع ةدع كلانه اوفقوأ نأ هريصم ناكو . هتانارخ اددعم

 دونطا ءايشنلا نم ةثالثو حالس منأ ىف ىدنه سراف ةئامسمخ عمد ونطلا ىدقم

 تيأرف ءاهوفقوأ ةجرسم ةلغب اورضحأو « نيراتخلا ةلاجرلا نم ةئامبالث موعم

 هنبأ نضتحاف . هتقطنمو هئاذحو هتوسنلقب لازبام ناكو ؛ ضني فسوي ريمآلا

 عدوتسأ 709 «ىننإ » سودبعل لوي وهو ابناج اهامرو هتقطنم لح مث ىبو
 . ةمعنلاب رفاكلا اهيأ أنهتل » لرفطل لاقو « دعب نم كايإ مث الوأ هللا مالغلا اذه

 م ىل كعاد ردتل ىنبا نم رثكأ كرعأ تنكل هو ؟ اذهل كتيبر له

 هرأ ملو دن واكس ةعلق ىلإ قيسو بكر مث « قحتست ام كؤارج نكيلف ؟ ةديكملا
 )١ ١٠ ةئامعبرأو ني رشعو ثالث ةئس ىأ « ةيلاتلا ةئسلا فو ٠ ادبأ كلذ دعب

 ىف هبحن ىضف هنأ خاب نم انعوجر دنع قيرطلا ىف نحت وانعمس , () .مب

 ابكلو ام اعون ةريصق اذه لرغط ةصقو « هيلع هللا ةمحر ةيلخادلا ةعلقلا

 . جيراتلا درس ىلإ د وعأ مث .اهركذ بجو اذلو ةفيرط
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 ىدضعلا لرغط مالغلا اذه ةصق ركذ

 . ةءافكو افرظو ولو اماوقو ارظنم مالغ فلأ ىف هلثم ىرب ال امالغ ناك

 ناطاسلا ىلإ اصيصخ نالسرأ نوتاخ ةديسلا ناتسكرتلا نم هن تثعب نم وهو

 اردان امالغ ماع لك ىف هيلإ ىدهت نأ تداتعا دق ةديسلا كلت تناكذإ . دومحم

 ةيصقملا بايثلا نم ايأدبب اهتيده لباقي #:راطلسلا ناكو . ةزاتم اركب ةءراجو

 ناطاسلا بعأ دقو . عيدبلا ىورلا جابيدلاو ؤاؤللا دوةعو ةشفكررملا ةشقألاو

 ةبترم دعب هبأ رشي نيفاكملا هنايلغ نم ةينام وأ ةعبس ةرمز ىف هلعجو اذه لرخطب

 ضايرلاو روهزلا طسو اموي بارشلل ناطاسلا سلج نأ نيماع دعب قدتاو . زا |

 . " « كرب دص» رهز عون نم ىصحي الام كلانه اورُث دقو «ىزورف ةطور ق

 . رافآلا رون اهنم عطسي وجوب نينثا نينثا بوانتلاب نوتأي ةاعسلا ءالؤه ناكو

 قفطو .ىزوريف ءابق هيلع هل ليمز عم نوللا ىلعل ءابق هيلعو اذه لرغط ءاجو

 بارش نم سأك هديبو افقاو لرغط ناكو بارشلا سوؤكنامدقي نارمقلا

 هقشعو هيلع هنيع تدمؤل فسوب ريمألا سأ رب رخأ تبعل دقو عيدب نول ىذ

 ناطاسلا ناكو . دوهجلا نم هلذب ام لك مغر « هنع هنيع ليوهت مطتسي مو

 هبطاخ مث لفاغت هنكلو . همايهو هيخأ ناتتفا دهاشي و تارظنلا هيلإ ساتخم دومحم

 داع ىدوأ دقو ريغص تنأو كنع كوبأ ىفوت دقل ىخأ ىأ » الئاق ةعاس دعب

 نال ء«ف.سوي ةئزغ كلم دومحم ىعرب نأ تررق » هلوقب بتاكلا هللا دع هتافو

 ؛« فسوي رمأب ترم ىنأب ىفلاسا نع دومحم لقف ؟هم « كلذ ىلع ىوقيال ليعامسا

 ملعت تنأو « كنباك هزعتو كقلخ ىلع هئشنت نأ ىغبنيف كتدبع ىف هتلعجو

 ٠ بدالا بتارم تغلب دق كنأ اننظو كنأشب ةبانعلا نم نآلا ىتح انلذب ام رادقم

 ارعووعرب نأ ©ةوزوب 2عرولمم 6ة,0عررع لعق رنا . ةةقرو ةثأا وذ درولا يأ ١١(
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 ىف رظنلا سالتخا ىلإ كاعد اذاف الإو نظن انك ام ريغ ىلع نآلا كارت انكلو

 . لرغط هجو نع ةرم نيعلا عفرت ال كتيأر دقل ؟ اننايلغ ىلإ بارشلا سلجم

 خرا ملول ىنا قحلاو ؟ كناءلغ ىلإ بارشلا ساجم ىف دحأ رظني نأ كبجعي لبف
 ةرملا هذه كنع مفصل ىنإ . اديدش افينعت مويلا كتفنعل ىنأ حور ةمرح

 هذه كنم ردت نأ رذحأ نكلو؛ هلاثمأ نم اريثك انل نإف ؛ مالغلا اذه كيهأو

 .« دومحمب بعللا اذه ٌلثم بعل, ال هنإ . ىرخأ ةرم ةلعفلا

 تبث دقل ٠ . لاقو ضرألا لبقف هماقم نم ضبنو هرمأ ىف فسوي ريحتف

 .« سلجتلف : :هل ناطلسسلا لاف ««ىرخأ ةرم أطخلا اذه لثم بكترأ ناو نآلا

 فسوي نم بارشلا ذخأو سلجلا مهب دتماو . ثيدحلا كلذ مطقناو ساخل

 دوهمملا « فاص ١ صاخلا همداخ دومحم ناطلسلا ىداتف هلزنم ىلإ داعف . هذخأم

 حرفو . هب أوثعبف ٠ ىخأ ىلإ لرغطب كععبا » هل لاقو نايلغلا ءال ئه رمأ هيلإ

 . اريثك قدصت اك« ًاريفو الام مدخلا منمو ايظع احرف كلذب فسوي ريمألا
 امدتعو . هئانبأ نم هبدل رعأ جبصأ لب هل ابجاح راص ىتح مالغلا اذه عفرو

 نم ةاتف ةبطخل مدقت ؛هدعس سه تفسكناو هرا> ضايب ليللا داوس مجاه

 وعدت ةجاملا نكت مل فيلاكت هفافزو هدقع ىف بفلكتو «ردقلا ةعيفر ةرسأ

 . هانركذ ام وه ديسلا كلذ ءازج راصف . ءالقعلا نم ةعامج بجعي ملام ءاهلإ

 راص هنكلو دوعسم ناطلسلا نم ءىفوكو ةلزنم لع لصح هديس ةافو دعبو

 اروسحم امولم يفوت م" «رابدإلا هفلاحو نيرخآلا ىدلو ناطلسلا ىدل انوقم

 عيمجو ىلاصت هللا انمصعيلف الأ ةمعنلاب رفكب نم ةبقاع كلتو . هنابش ناعير ىف

 ىمحنو هال ركش هنمو هتمحر ةعسب غابنل حلصألا ىلإ انقفويو « هتمصعب نيبلسملا

 هتافو دعب اوقرفت دقف هيلع هللا ةمحر فسوي ريماألا ناءلغ امأ . نيمعنملا هداع



 هسا الابر تس

 ثادحأ هدعب نم '”نفكل لبس ىنأ هادختكل تعقوو ؟هه . ايس ىديأ

 ىهتناف ابيبل القاع ةانأ اذ لضفلا غلاب الجر ناكو . تارم ةدع ردوصو تامزأو

 لمعي وهو ىفوت دقو ابلهأ نم ناكذإ تسب ةيحان لمع هيلإ اودنسأ نأ ىلإ هرمأ

 .ةوالحلاو ةرارملا نم | ريثك قاذف ةديدع بعاتم ليعامس] ةجاوخلاب تقحلو .اهف

 ىلع هسفن فقوأو ريمآأللا اذه دالوأ ةمدخ ةرساآلا هذه قح ظفح هنكلو

 ةمحر دودوم ناطاسلا دبع ىف ةرهش دادزاو م,ايبس ىف ضهنو طقسو مهتمدخ

 ىح ةنامأو ةءافك ىدبأو روكذملا ناطلسلا ةيصخشلا لابعألا رشابو ؛ هيلع هلل

 عايضلاو لاومآلا ةرشابمب مويلا موقي 5 هدنع ابجو ؛ مرج الو حبصأ

 مابملا نم ريثك عم هللا نيد رصأن نب داز خرف عاجش ىجأ ىلاحلا ناطل لاب ةصاخلا

 بع هيلع ذخ مي نأ نود لامعأللا هذه لاثمأب موقي وهو ةدم هيلع ترم دقو

 دعب ربآ ىومأ ىعدي لجر فسوي ريمألا مدخ ةلمجج نم ناكو . ريصقت وأ

 ةدابعلاو نآرقلاو ةالصلاو بارحملا, لغتمشيو قالا ةمدخ لزتعي نأ هديس ةافو

 تارم ةدع هيلإ اوبلط ةرسآلا هذه كولم نأ الإ . مويلا ىلإ كلذ ىلع رمتساو

 كلذ ىف ىدبأو « هللا مملس , ةنرغ ىف ةعتوطملا ةدايق لبقف ةمدخلا فأتسي نأ

 |ريثكو . هسفنب اجنف «هءافعإ اسمنلم ءاعفشلا طسسو ْنأ ثيل ام هنكلو ةقئاف ةمه

 اوداعو. اضيأ ليلا فيطلب مهنم صلختي ناك هنكلو | ريفس هدافيإ ىلع] ومزعام

 فارشإلا بصنم لبقيل اغلاب احاملإ هيلع اوجلأف (00١٠)نيعبرأو عست ةنس ىف

 لبح مرصتاف ليلا ىّتشب لاتحا هنكلو اهنأمث ولعبو رهدزتل ةنرغ فاقوأ ىلع

 رسكيف * اذه لثم لمعي نأ عيطتسي نم لجرلا لك لجرلاو . ثيدحلا اذه

 فوسف هلاعفأو هلامعأ ىف هللا بناج غرب نم لكو . مهنلاو صرحلا قنع كلذب

 اريثك ركذ دقو اده لوس ىلأ هساوم نككلو . اطمح اذهو « شكل » خستلا ىف (5)

 . ١ ةيشاح ضايف  ىغ . ىشرف رعش ف
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 1!" هليكح مساقلا ىبأ لثم كلذكو . اذه هدبع رجأ . هتمظع تلج « هللا عيضي ال
 «دحأ ةمدخلبقي لف فسوي ريمألا اهدن ناك ىذلا بيبللا فيطللا لجرلا كلذ

 ةرمز نم اهو ةئرغب نآلا نامقي نالجرلا ناذهو . لعف اميف امرك ايفو ناكف

 نإف منع ثدحتأو عيملا ةقادص ردقأ مل اذإ ىرذع ناكامو . ىتاقدصأ
 . يراتلا لوصأ نيابي ال كلذ

 هنع هللا ىضر دوعسم ناطاسلا خيرات فنأتسا ةصقلا هذه نم غارفلا دعبو

 . دنواكس ةعلق ىلإ هقوسو فس وب ريمأللا ىلع ضبقلا ءاقلإ دعب ؟هو

 عضوم ىف هيلإ مدقتو ؛ قاب نم ىناشلا مويلا ىف ناطلسلا بكوم لترا

 نكي لو . ديربلا بحاص ىون ىلع مسافلا وبأو لاوتوك ىلع وبأ مدقملا هاكجاب
 اذ نم دعبأ ىلإ لابقنسالل مدقتلاب دبع ىأ ىف نيصخشلا نيذط احومسم

 هعم ىنأ دق لاوت وكلا ناكو  قحتسي ام امهنم الك ناطلسسلا مرك أو « عضوملا

 . ابمدقتو اهئاقتنا ىف اعراب ناكىّبلا لقتلاو تال وك أملا فانصأ نم ىصحبال ام

 سمأو «ةسدملا ىلإ اهداعأو امهيلع ىنثأو رورسلا ةباغ ناطلسلا سف

 " ىحىناقللا ةحاس نم ةمات ةبهأ ىف ةلاجرلا دشيو هماهتها لذبي نأ لاون وكلا

 هوركمثد##ال ك؛ رخآلاواتدحاولا ةماقمرصنلا ساوقأ تناك ثيح قسوجلا

 نس عونيتنثا ةنسرخآلا ىدامج نم نماثلا سيخلا « ىلاتلا موبلا ىفو . للخ وأ

 . لفاح ميظع بكوم ىف هكلم ةرضاح ىلإ ناطلسلا مدقت )٠١1(« ةئاميرأو

 اوناكو . رورسو سامح ىف هلابقتسال. الافطأو ءاسنو الاجر ةنيدملا لهأ جر

 نولوقي خويبشلا ناك ؛ ةببآلا ةباغ ىف ةنيزم ابابق ىناقلخلا ةحاس ىف |وبصن دق

 سعنلا ساوقأ يان رويعلا ناكو . ىهحن ال تاقدص ترو 6 اهلثم أودبعي ل مهنإ

 )١( د سايق ىنغ . كيكش ىرخأ فو كيلخ سلا ضعب ف ركش حاشية  ,



 بسس امرأ ء ست

 كشخ ةيحان نم ريسلا ىلع سانلا نم ًاريثك امج لمح امم ؛ ناكم ةبوعصلا نم

 .روظلا لبق رومعملا قسوجلا ىف لابقإلاو نهلاب ناطلسلا لزنو . "''راماشو دور

 لك آملا عاونأ نم ًاريثك تدعأ دق ءابنع هللا ىضر « ةيلتخلا ةرحلا هتمع تناكو

 ناطلسلا كلذب رسف . دو ناطلسلا مايأ اهتداع ىراج ىلع هيلإ امتلسرأو ةذيذللا

 لابقتسال هتليل صخو دحالل مويلا كلذ رصع نذأي ملو .اغلاب ارورس دوعسم

 فو مويلا اذه ىفو . هتيؤرا نرضح ىاللا ةيناطلسلا ىرارسلاو ءاسنلا رئارح

 نوبرشيو نولوجني نولهألا قفطو . ءانغلاو برطلاو رورسلا ةنيدملا مع دليل

 ناطلسلا نذأ مث . لاب ىلع رطختال ةروصب ؟ه< تالفحلاو مثالولا نويميقيو

 مهيلع هللا ةحرددجو هيأ ناكم شرعلاةعاقىف رماجو : ىلاتلامويلا ىفلابقتسالل

 دونجلاو مثحلاو ىلاوملا رثثو ؛ اجاوفأ هترايزانودفي ةنيدملالهأ ذخأف .نيعمجأ

 .موبلا كلذ ىف كلملا تسديلع عبرتي ميظع كامب ًابيحرت ةلئاط الاومأ نولهألاو

 نع ًاحنص انبرض دقو ؛ نوواودلا ام تألتما ةريثك اراعشأ ءارعشلا دشنأو

 لخد مث . رهظلا ةالص ىتح قاخلا ماحدزا رمتساو . ماقملا لوطي اليك اهركذ

 لابقسالاب نذأيملو « ءامدنلا رضحي نأ نود بارشلا ىلإدمعو ىارسلا ناطلسلا

 رصنلا ةقيدح رطش اممبم بكر هنكلو ؛ هيلي ىذلا مويلا ىفالو موبلا كلذرصع

 ىكب ثيح ؛ هنع هللا ىطر هدلاو حرض روزيل ؛ راز تسبىح يف (ىزوريفغاب )

 هيبا بطاخو .٠ هب نولمعي نيذلا موقلل مثرد فلأ نيرشعب رمأو كلانه

 نم ريثكلا اودشحت نأ ىغيني » : هلوقب ركسعلا ىضاق فلخ نب رصنو هيقفلا
 فرصيأ ححرضلا اذه فاقوأ ةبقارم بحي امك « طابرلا اذه متي ىح لاعلا

 ىضصوأ كلذلو ناتسللا اذه بحب ىنأ ناك دقو . اهلبسو اهقرط ىف اهعير

 ةرايزلا ريغل انه تأ الو . انسفنأ ىلع ةعقبلا هذه انمرح دقو ؛هيف هنفدب

 )١( ؟سايفس ينبع .باثكسلا اذه يف رركست دقو « دنا ضرمل اصاخ اءادبم راهباش ناك ,



 هس لإ سم

 اوحمستال نأ ب جيوتابنلاو رضخلا نم لكؤي ام عالتقا بحي كلذل « هلةمرح

 جهلت روضحلا ةئسلأو « ةعاطو ًاممس ه : اولاسقف « ةهزئلل انه ىلإ .ىجماب دحأل
 . ريثكلا ءاعدلاب

 ىلاوملا هبحصي ءارحصلا قيرط امميم ناتسبلا نم ل:رطاسلا جرخ م“

 لداعلا ريمآلا ربق ةراي زالزن ثيح لاش ناغفأ عضوم ىلإ لصو ىح ةيشاحلاو

 . مرد فالآ ةرششعب سانلا نم كانه ناك نأ. رمأو . هنع هللا ىضر نيكستكيس

 نيواودلا ىف نايعالا ساجو . ةلودلا قسوحي فورعملا ىارسلا ىلإ بآ مث

 رم نولخ نيرشعل ءاثالثلا موي ىفو .مهلامعأ ةرشابم ىف كلذ دعب اوذخأو

 سو بارشلال وأتت ثيح .ةيدومهحلا ةضورلاىلإ ناطلسلا بهذ رخآلا ىدامج

 موعيمج ةيشاحلا لاجر هيلإلقتناف هيلإ نيواودلاو لاحرلا لمحت نأ رمأف ناكملاب

 رباك آلا ساجو ةلاكولاوةلاسرلاوضرعلاو ةرازولإ نيواودو مرحلاونادلغلاو

 راك لاو شيجلا لاجر طبتغاو داتعملا اهريس رومأللا تراسو ؛ نايعألاو

 سانلا ىف ريسي ىذلا « ميظعلا ناطاسلا اذبب مهيولق تقلعتو : ًاعيج نايعألاو

 .باب ىأىلإ للخ قرطت امل لاونملا كلذ ىلع رمتسا هنأ ولو . ادومت مهاب ريس

 سدئرلا ذاتساللا لوانتم نع اديعب ةيفخ ىف نوامعب ءارزو كلانه ناك نكلو

 معاطأ قيقحت لجأ نم اومدقأف كلملا طاص نوعريال اوناكو . نسح دمحأ

 هب اوببس لمع لوأ ناكو .نيهرف ًانابش اوناك اذإ ةصاخو كولملا لامعأ ىلع

 نورخآلاو ىنزوزلا لهس وبأ ريد نأ ناطاسلا اذه نم مهسأيو سانلا طونق

 «دمشريمألا هوخأ اهحنم ىلا تالصلاو ةعببلا لاومأ عاجرتسا بوجو ارس

 فأأ فلأن ينام وأ نيعبس نم رثكأ مي رمأ لجأ نم لذي نأ ف يحلا نمنأو

 راطلسا ثيدحلا اذه اوني ذو . دنجلا فانصأو بارعألاو كا رنألا مرد



 مس 7م دح

 هده ناطلسلا درتي نأ نوغرال ممايرو مرعادخل نيدومحما نإ اولاتو

 .ةيناث مهنم ذخؤت نأ مهيضري الف لاومألا اوذخأ دقو نوثوا» مهف «لاومألا

 نأو تقفنا ىلا تافورسهملاب متاوق نارا ىلع نيمئانثلا ىلإ بلاعي نأ ىأرلاف

 تائثرم « لبس وبأ ىأ انأ ليحأو ءضرعلا ناويد ىلإ ماوقلا هذه لسرت

 فوتست ىن> ثآاربلا نويتكيو « ''"بييستلا ةثيرطب ضعب ىلإ موضعي دنجلا

 ىتح ماع ةدمل ةنازلا نم تايتربلل لام فرصيال نأ ىغسو «لاومألا كلت

 ىف اورمتسا دقف «بارعالاو دونجلا هذخأ دق ناك ام لاملا كلذ لك ىفوتس

 اوماق ىذلا لمعلا امو « شيعلا نم ةيهافر ىف مهلكو اماع نيعبرأ لاومألا ذخأ

 لاقف . « مدرط بجيدنإ ؟ ةلئاطلا لاومألا هذ-سه لك هلجأ نم نوةحتسف هب

 ملكتو سيئرلا ذاتسألاب ىلنخاو « ًايسح د ناطاسلا

 لاقف ؟ ايلم اذهيف ناطلسلا ركف له نكللو «ىمأي اهفانالولل ىأرلا نإ ريزولا

 ,« ريثكل ام هنإف اباوص هب لمعلا تيأرو كلذ ىف تركف دقل مند : ناطلسلا

 نآأل هل نعي ام لك ضرعيو ًاضيأ ركفي ىتح دبعلا لبهل» ريزولا لاقف
 باجأف « ىري امب ىلاعلا ىأرلا رمأي ذئدنعو «ةبدبلا لع مقتسيال باوجلا

 .« انسح » ناطلسلا

 باجأف «نأشلا اذه ىف هعم

 .رمآلا اذه ىف ركفي هليلو مويلا كلذ لاوط ًافكتعم لظو ريزولا داعو

 نيذلا نيكتحا رباك آلا كثلوأ نم نكي مل هنإف «ركتم لمعلا اذه نأ هل ادبف

 ىلاتلا مويلا ىفو . ءايشألا هذه ةبغم ةرينلا مرئامض ىلع فت مث نامزلا اوكرع

 : هلأسو 768 ريزولاب ىلتخا هترضح نم موقلا فرصناو ناطاسلا نذأ نأ دعب

 ىلع مكعلطأ مث ناويإلا ىلإ بهذأس : باجأف ؟سمأ ثيدح ىف كيأرام

 ها رعتسا ىلع لماعلا هل تيما نيعيأ رذعتنم لام ىلع لحجر قزر بيس نأ ١ بيبا 000

 . 1١ ؛ مرلملا حيتاقم ٠ ملقلا قرت ما ىلإ اجردإو لماعلل ادرو لمصيف



 سما أول[ هس

 رصن ابأ ىعدتساو ناويإلا ىف ريزولا ساجو . اندح : ناطلسلا لاقت . باوجلا
 اولمح دقل : ريزولا لاقف الك لاقف ؟أوريد امم , ملع كل له : هل 0

 ةداسلاو دنجال دمحم ريمألا هوخأ هاطعأو هحنمام لكدرتسي نأ ىلع ناطلسلا
 ىتتاف دقو ؛ نيكحضملاو ''”نيرامزلاو نيلابطلل ه اطعأ ام ىّتحو ءارعشلاو
 دبأ ل ىنكلو ٠ لاح يأ اًممال اذه ىرأ ال ىنأ الإ مالا اذه ىق ناطاسلا

 تاَقف لاومألا هذه دادرتسا ىلع ًاصيرح هسأر دقن نأشلا اذه ىف انأر

 تليعأ امبمو رمألا اذه ىف ركفأ اممايلب ةحرابلا تيضقو . كلذ ىف ركفأس

 , ةشحاف ةعمس ءوس ىلإ ىدؤي هنآل اقئال لمعلا اذه ىلع مادقإلا رأ ل رظنلا
 اذه ىف كلوق اف هؤافيتسا نكمملا نم سيل ذإ لاما اذه نم ريثكلا عيضيسو

 : ًاعيمج ماتسأو ديبعلا ديس وه سيئرلا ذانسألا د رصأ وبأ لافف ؟ رمآلا
 اذه دحأ عنصي ملف ىرمعلو هلاق ام لوقأ ىإو هآر ام ريغ ىف سيل باوصلاو
 ائيش نإ معن . اذهك لمع ىلع اومدقأ مهم مهنأ ادبأ عمسي وأ دحأ أرقي ملو عينصلا
 لع أرق لانكللو ءانع م مدهع مداقتل سرفلا كولم رابخأ ىف هب عمسن مل اذبك
 قارعلا وأ ناسارخ ءارمأ 0 ءافللا نم ًادحأ نأ نيبلسملا كولم نع لاح ىأ
 ًاعفن ىدحي نل مالكلا اذهنأ ىنيقيو ةعيبلاو تالصلا تابه دادرتسا ىلع مدقأ
 نيهو دق دمع ريمآلا ناك ام لك تددعأ دقف رصن وبأ انأ امأ « مابألا هذه ىف
 ابمدقال | مريغو ملأ ءلاو ةبقالاو ةطيخ لأ ريغ. اسلالاو ةضفلاو بهذلا نم هايإ

 ةناوخلا ىلإ اوت مويلا اهب ثعبأسو مايآللا هذه ىف ركفأ اقح تنكدقف ءاروف
 هذه لثم ىف مالكلا ذإ ىتمرح بهذتو ”"'بيبستلاب ئم اموذخأب نأ لبق
 عفد عيطتسأ اك ؛ دوجوم هنآل ريسي لهس ه:لخأ ام ةداعإو ىدجيال باوبآلا

 دحأ وأ طيسب سراف هذخأ ام دادرثسا امأ فل: دق ناك اذإ ايف هضوع

 ,ةيرملا « ةدبه » ةلك مدختسا )١(

 . باتكسلا اده نم !هيشاس# ىث9 رنا (9)



 هتلدح 0 متسمممل

 مالآ ثرويو ريثكلا لاقلاو لبقلا مزاتسي نضم هرمأف سانلا راغص

 ؛ لوجخلا ميلحلا ميحرلا كللالا اذه عم لاحلا لصت نيأ ىلإ فرعأ امو سأرلا

 اماد نوامعي م ذإ دحاو لاح ىلع رقتسي هوعدي مل ودبي ام ىلع مهنإف

 سيئرلا ذاتسالا لاقف . ةمو_سسرما عاضوألاو دعاوقلا ريبغت ىلع هلمحل

 ىح ؛ةاباح ىأ نود ةحرص ةهفاشم بابلا اذه ىف لبق نم هفليتو بهذتلف

 لاجم هل قبيال اذه ؟هو هعينص ىلع مدنو ادغ رمآلا اذه ةبغم تربظ اذإ

 . لمعلا اذه لثم ةبغم ىل مضويو ىتحصني دحأ رك لل هنأب لوقلا

 امكلو ةمزاج ةيوق ةكحم ةحارصب سيئرلا ةلاقم ضرعو رصن وبأ بهذف

 باوج ناكف « امامت ةطخلا اوكحأ دق اوناكءوسلا ءارزو نآل ىدس تهذ

 عجرف . ىغبني امب رمأتو هيف رظنئس انإو نسح ريزولا هاريام نإ ناطلسلا

 ىلإ فاضأو ناطاسلا ةلاقم نم هعمس ام ريزولل حرششو ناويإلا ىلإ رصن وبأ

 امأ : هناويد ىلإ ريزولا داعو . هذه انتلواحم ىف ةدئاف ىرأ ال ىنإ : هلوق كلذ
 بلطبل هلزنم ىلإ عجر نأ دعب هيدمتعم دحأ ارس لسرأ هنإف رصن وبأ ىذاتسأ

 بهذلا نم دم ريمآلا ةيالو مايأ هأيإ هوحنم دق اوناكام لكي الجت ةنازخلا نم

 هيإإ هواسرأو لجسلا هل اويتكف « فئارطلا ىتشو ةيبقألاو بايثلاو ةضفلاو

 ىلع نزاخلا عيقوت ذخأو لاحلا ىف ةنازخملا ىلإ هلسرأو لجسلاب ءاجام لك عمجل

 قذوزلا لبسوبأ لاقو هبعأف نراطاسلا ربخلا اذه غلبو . هيلع ةجحت ةخسنلا
 روصنم ابأ اوسلجأو .لاونملا ذه ىلع اولمعي نأ نيرخآلاب ردحي : هريغو

 مثاوق اونوديل نيمويلا نيذه ىف باتكللاو نيفرشملاو نئارخلا لامعو ىفوتسملا

 ةلودلا ناكرأو نايعألا ىلع دمت ريمأللا ةيالو نابإ تعزو ىلا علخلاو تالصلاب

 اهيلع ناطلسلا علطاو . ىصحتال ريثك لام هنأ نيبتف سانلا فانصأو ةيشاخلاو
 قلبن

 هز ضرأ ٌّى ديصلا بهذ فوس : هل لاقو ىزوزلا لبس ىأل املسو

 )١( ةيشاع يضابف س ىنغ . تيدحلا نم ودبي اك ناكم مسا * ,



 مس الرا سس

 اوليحف تاآارللا اورتكسي نأ انريس دعب مهلإ زعوأف اموي ني رشع ثكمف ثيح

 اوامحتو ؛ '""ةصاقملاب لاومألا ف وئسن ىنح هذه ىلع كلتو كلن ىلع ةعاملا هذه

 بهذر . ةعاطو اعمس :لاقف . اهيأ] هلمح ىغبني ام لك ةنازخلا ىلإ كلذ دعب

 ةيحان ىف ديصلل ةنسلا هذه _.رم بجر ةرغ قفاوملا ةعمججا ةالص دعب ناطاسلا

 لئاسرلا ناويد بحاصو ضراعلاو سيئرلا ذاتسالا قبو ةماث ةبهأو ةدعب هز

 مهني رشقلاو سائلا ىلع ىرثت تآاربلا تذخأ ناطاسلا ريسم دعبو . ةنزغب

 نكسميال ام ىلإ ةعمسلا ءوس غلبو دحلا قوفي لكشب تاعاشإلاو لاقلاو لشقلا

 نإ : هلوقب ايكاش هيلإ بهذي ناك نم ىلع درب سيئرلا ذاتسالا ناكو . هفصو

 نم ناطلسلا ناكو . هيف لخد ىل سلو ضراعلاو ناطاسلا ديب رمآلا اذه

 م. ناكف. ضراعلاو ريزولا ىلإ دوعيمألا اذهنأب مشحلا و ءامدنلا بيحب هتبج
 اوددشو سانلا اودبطضا دقو . ىرحجب انع اًملطم ائيش فرعيال هنأكو ربظي

 سانلا بولق تسُئيف ريثك لام مهنم ةياهنلا ىف عمجو ؛لاومألا ليصحت ىف مهيلع

 اوناك ىلا ةغلابلا فطاوعلاو لويملا كانت لك مهسوفن ىف تدمفم «ةدحاو ةعفد

 هنع الإ ردصي مل كلذ لك نأ اونقيأو لهس ابأ سانلا هاوفأ تكالو ءانوديي

 كلذ ىلع مدنو هتعمس تءاسو مثإلا هوكراش نيذلا هقافر نم ادحأ اوركذي لو

 الوأ عطق هنكلو « عطقا 9 ردق » نأ لاثمألا ىف.ءاج دقو ' مدنلا عفني ال نيس

 . مدقلا هيعوتستال ءاذ+لاو اقيض بوثلا ادبف طاخ مث ردقي نأ نود

 ليسا ركذ

 ؛ ابجر نم عسأتلا تيسلا مل 2 نيثالصلا سب اذاذر راع ءامسلا تناك

 ناءطق ةاعرلا نم ةعامج لزنأ كلذ نابإ ىفو ٠ الابم ضرألا هجو ادب ثيح

 قحم هقزر نه صأقي اهرو .٠ هفلتساو هان ناك ام هلا ضياقلا سب نأ ةسافملا )١(

 5 17 س و مأأ حيافم هل ادروو هبلإ اجارخأ هقانسإ 8 لمجيف هاو وأ جارخ نم هلبق لاملا كلب



 م م سس

 كاذ ىف ةداع فحي ناك ىذلا  ةنرغ ربن ىرجم يف اهريغو رقبلا نم ةيشاملا

 نيحضوم ىرجملا كلذ نم موتيشام اوجرخيل مهيلع اوحلأ الكو مسوملا

 ؛ رطملا دتبشا ىتح ءىثل !وهبأي ل ليسلا قيرأم ىف فوقولا لاحم نم هنأ مل

 اوجنف نيدادحلا ةنرق ةلحم ىلإ ةلصوملا نا ,دجلا رطش نيمءيم نياساكتم اوجرفن

 ام رهنلا نم ىرخألا ةودعلا ىف اوطبر دق اوناكو مهيب اوأطخأ مهئكلو ةهر

 طباع تناكو « راجشالا نيب ةيئاطلساا لاغبلا نم ًاريبك ًاددع لاش ناغفأ لي

 :ةلفغ ىف اب نوفاكملا ناكو « ةيحانلا كلب نيحاوطلا نأ ر دج ىلإ دتمت لاغبلا كلت

 . ليسلا قيرط ىف تناك ذإ رخآلا أطنلا وه اذهو مهئارو نم ريخلا تناكو

 نيسرخالا نم هللاب ذوعن : سو هيلع هللا ىلص قطصملا دمح انيبن لاق دقو

 نكن ملو . ءاملاو رانا اذه هلوقب دصقي مالسلاو ةالصلا هيلع ناكو . نيمعالا

 ءانبلا ةكح تناك دقف ةلكاشلا هذه ىلع مايالا كلت ىف ةينبم هذه نايماب ةرطنق

 ىلعو ام اعون اريصق ربعملا ءانب دن ةدمعالا كلت ىلعو ةيوق ةدمعأ ىلع ةماقم

 لعفي تمدهت ايلف نآلا اهارن ىلا تيناوملاك تيناوحلا نم نيفص هيبناج

 دحاولاق باطلا تاذ ةليملا ةيلالاةرطنقلا هب وبع ركذلا بيط!ارجاتلاديش ؛ ليسلا

 ىراصقو. اهنايل ىركذ قبن راثآلا هذه لثم نإو « هنم ةرئأم تراصف اهنمالدب

 ةروص ىلع ليسلا ريثأتب رصعلا ةالص "51 دمب تمدبت ةرطنقلا كلت نأ لوقلا

 ليسلا مهد ذإ , تابكتلا هذه لاثمأ اودهاش ىذلا خوبشلا نم دحأ اباثم دبعي مل

 ةاعرلا كلذ رثأ لع ضيف همامأ امهذدو ؛ اهروذج نم راجثأألا ملتقان ةأؤ سانلا

 مل ىنأو نيمأ نكر ىلإ ابقوسو تاناويحلا عمج اوطشنو تالبطصالا لامعو
 نوصخلاو راجشالاو باودلا قوسي ليسلا ذخأ دقو كلذ ىلع اوردقي نأ

 عفتراو اهتاحتف تدسناف ةرطنقلا بوص همامأ ابعفدي و ضعبب اهضعب ةفتالل

 ارشتنم دوعصلا ىلإ لاف ليسلا نايغط دتشاو « ةرطنقلا قرغأ ىتح ءاملا عيطس

 ىلإ ءالا لصو ىتح رملا ىوتسم عقتراو امماظن لتخا دنجك كلانمو اه



 بس امرا سس

 قفثا ام مدفأ نمو . اماسج ًارارضأ ثدحأو فرايصلا ىلإ اهنمو قاوسألا

 لع هقفدت ىف أ هنأ الإ ُهقيرط ءاملا دجوف اهتيناوح ة ةرظنقلا علتقأ ليس لا نأ

 لفسأ ىّتح ءاملا غلب و نيع دعب ارثأ تسمأفقاوسألا تمدبتو قدا او ةطبرآلا

 ثيللا نب بوقعي مايأ لبق ًاهدق هيلع تناك ا تراصو تمدهف ةعلقلا روس
 هيخأ رب آم نم ناتسراشإ مويلا فورعملا عضوملاو ةنزغ ةعلق نآل كلذ رافّصلا

 دومجذانسألا ثادحالا هذه لكحرش دقو .هدمر كبل لوىذلا ثيللا نيورمع

 ثداوحلا ركذهنإف (١٠ه8)'''ةئامعبرأو نيسمخةنسوف هفلأ ىذلا هضرات فنادولا
 تأدب م9 ىلا ةنسلا ىهو ) ٠ 14( عسسل و ةتايعب رأ ةنس ىدح نينسلا فاللآأ دنم

 ىف مالكلا لاطل هيلع ءانثلا تدرأ ولو لوقلا لوبقم ةفثاذه دومتو : اهب يرانا

 :«تاعوضوملا نشف اباتكرشع ةسلا وأ ةرشعلا ةردانلا هتافل ئمنمتي أ ردقوكلذ

 نم ذخأت نأ ىلع قفاونال هؤانبأ نحت : نيلئاق ىف اوحاص هءانبأ ى ىربخ غلب الذ

 .دحلا اذه دنع فوقولل تررطضاف اذه دعب ًائيش هنم كرت وأ انيبأ مالك

 مويلا فو .هفصو نكميال أغيلب اررض سانااب فراجلا ليسلا اذه رضأ دقو

 طوبملا ىلإ هنايغط ىوتسم لام دقو ةدهاشملل رمنلا ىناج لبع سانلا فقو ىلاتلا

 ىناج نيب نوددرتي سانلا لظو كللانه ةرطنق نم نكي ملو ربظلا ةالص ليبق
 نم رفن ىل ركذ دقو . ديدج نم رطانقلا تميقأ ىح مايأ ةدع ةبوعص لكب رهلا

 نم ةنيمم ءايشأ نوطقتلي ليسلا رسحنا نيح اوذخأ سانلا نأ نييلبازلا تاق

 ىلاعت هللاو . كلانهو انه ليسلا هفذق امم ةقؤمملا ةيلاغلا سبالمللاو ةضفلاو بهذلا

 مهنلا نم ليسأا اذه نم ءارقفلا هيلع لضحام ملعي هدحو
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 فورعءملا ناتسلا ىلإ هز ةبج ىف ديصلا ةحاس نم كلذ دعب ناطلسلا داعو

 رمتساو بجر رهش نم رشع سداسلا تبسلا موي كلذ قفاوو «رازه دصب

 ؛اهداص ىلا تاناويحلا عيمج تلصو ىح مايأ ةعبس برشيو وباي كلانه امم

 ىرلا نم هيلإ تلصودق لئاسرلا تناكو . ةيدومحا ةقيدحلا ىلإ لقتنا مث نمو

 كلت ءارمأو وكاك نبا نإ » لوقتو لاوحألا ءوده فصت مايأب كلذ لبق

 ىلع مهعجشي ام اوري ل مهْنآل دوبعلا ىلع اوتيثو هنكمملا اوعاصتا دق ىحاوتلا

 انه نوكي نأ بحي نكلو ؛مهسوفن اهب مهتدحت تناك ىتلا مالحألا قيقحت

 ضعب ثدحت نأ نكمملا نمو انال وم اهآر ا؟ رييكدلب ىرلا تاق« ميظع دئاق

 هنع هللاىضر ناطاسلا ىلتخاف .« نآلا اف رومألا ماظتنا مغر دعب ايف لقالقلا

 مقلاوفيسلا بابرأنم ةلودلا ناكرأو نايعالاو نسح دمحأ سيئرلا ذاتسألاب

 ةيالولا كلت نإ : ناطلسلا لاقف . نأشلا اذه ىف ثيدحلا فارطأ اويذاحجتو

 لاح ىأب هنأشو كرت نكمي الف !ريفو الام ةلودلا ىلع ردي عساو ميظع مباقإ
 نم أَقلق ببسي دق ام كلائه قبي لو . فيسلا دح ةونع هيلع انيلوتسا نأ دعب

 انعطتسال ىرخأ ةدم كلانه انئيرأف انا تحيتأ ةصرفلا نأ ولو «موصخلا

 هاصقأ نم قارعلا ىف دجويال هنإ لاقي نأ ريسيلا نم هنإف ؛دادغب ىلإ لوصولا

 ليوارسلا باعصأ نم مذاريث كلانه معن « ءفك ىركسع لجر هاصقأ ىلإ

 ىلإو داؤفلا مجم ىكذ سارملا ديدش دئاق ىلإ ةجاحب نآلا نو ؛ ''ةضافضفلا

 اموكس عيمجا لظف .؟ نيبصنملا نيذمب اريدج نور نأ ريدتلا ّش ادخضتك

 اوبيجأ : الئاق موقلا ىلإ اذه تفتلاو دمحأ ةجاوخلا هب ريشي ام نيرظننم

 ىدبن مث هنم عمسأل ثيدحلا ريزولا أدبي نأ لضفألا نم : اوباحأف .ناطاسلا
 : ةجاوخلا لاقف . عيطتسا ام ردغب انيأر

 5 هلايدلاب ضب نقتل بفيمولا أدهم كه 000
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 ( ميظع لخد تاذ ةعساو دالب لابجلاو ىرلا نإ « انالوم ةايح هللا لاطأ»
 بحاصلاكرابكلا ءارزولاو ماظعلا كولملا ارقتسم هيوب ىب دبع ىلع تناكو
 لآ نئازخخ ىرلا دالب تمهتلا دقو « فورعم وه اكهريغو دابع نب ليمم“إ
 هنا لع نوذوحتسي اوناك دقف : اهيلع هيبأو ىناغاصلا ىلع ىبأ ددرتل ناماس
 نخأ نيب كنا تمادو ؛ ىرخأ ةراتنويبوبلا اهدرتسيو ةرات لابجلاو

 ةرامإ تلقتناو مهرمأ ىهتناو ممرباد عطقو نيينافاصلا 7 ىضق تح درو
 تناك هنأ الإ ةاهدلا نيكتحلا نم ناكو « روجميس نسحلا ىبأ دي ىلإ ناسارخ

 ورسخ انفو نيببوبلاو نيينام كاب كد شأجلا ةطابرو ةعاجشلا هصقنت
 روباسن ىلإ ىرلا نم مهرد فلأ فلأ ةعبر | ام لكارامعينأ ىلع صني ادبع
 هذه ترمتساو ٠ مهني حلصلا ماقتساو فويسلا تدغأو « دنجلا ىلع عزوتل

 نييئاماسلاو نييموبلا نأش لتخاف نسحلا وبأ ىفوث ىتح اماع نيثالث ةده ةدهاعملا
 ىفاريثك هناواخ ىف ىثدح ناكو ناسأر خ ىلع دوم ناطلسلا ىلوتسا م نمو ؛ 58

 هأري ام ىأرلا نأب هبيجأ تنكف . امهدصقن نأ انل ىغبني : ىل لوقيو ىرلا نأش
 ناكف ةأرما هرمأ ىلع مئاقلاو رطخ تاذب سيل ,يلفإلا كلذ نإف ناطلسلا

 ءاقبإ ىلإ انجتحال الجر تناك ةأراا هذه نأ ولو : لوقيو كحضي ناطاسلا

 نأ دعبو :ةأرملا كلت ةايحيف ىرلا ناطلسلا دصقي ملو . روباسين ىف ٍيظع شيج
 دعبلا ديدش مبلقإلا كلذو . الع انالوم بصن ءانع نود اهيلع ىلوتساو اهدصق

 دبعلا ىريو « لاحلا ريغت دّقف مويلا امأ ائيش ىضاملا ناطلسلا لظ ناكو انع

 نآل برقأ هنأ مغر هلال وكاكنبا ديب ىحاونلا كلت قبت نأ وه لضفالا نأ
 شبج كرت ىلإ ةجاح ةمب قبت الف هنم قحلا ذخأ عاطتسملا نم نإف اودع نوكي

 ماع لك لاما اهبجومب مسي ةدهاعم هعم مربت نأ ىلع « كلانه ريبكدباقو فيثك

 .«هل اناون هعم ةيلعلا ةرضحلا لبق نم ديربلا باحصأو ةاضقلا نوكيو

 نم واخيال هآرأ ىنأ الإ ىمآلا اذه ىف تركف ىتنإ معن ناطلسلا لاقف

 ( نهيبلا -- ٠5 م)
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 دج ناك 4+7 اهدحو ناهفصإ هل تناك اهنيح لجرلا اذه نأ كلذو « ريبك بع
 مقو ىرلا هل تكرت ول مويلاو « اديدش اتنع هنم نوقلي نويزارلاو ةلودلا

 ىعديو رافي ئحىسحلاب هريس ىلع ناتنس ىنعم نلقىحاونلا كلت ةلمجو ناشاكو

 كلت ىلإ دفون نأ نم هذه ةلاخلاو دب الف ؛ هلوح سانلا عمجيو ةيهاشنهاشلا

 ىلع هيفكنت اهدحو ناهفصإو «هرشش لصأتسي فيثكش يحب امظع ادباق تاهجلا

 هسأر لع نيضبار.مويلا امهنعبن ناذللا ادختكلاو دئاقلا قبيلو انمساب اهكحي نأ

 لاف . انغار وكاكن با مضري ذئدنعو « لابجلاو ىرلا انل نوكتتو هبلقو

 ىف ىأرلاام نكلو انالو» هاربام بابلا اذه ىف قملا : سيئرلا ذاتسألا

 هب.سأب ال راجيلاك ابأ نإ : ناطلسلا باجأف ؟ '”راجيلاكى أو نييناجرجلا
 روج وذم نبا ىصلا اذه نال دقنت فوس ناتسربطو.ثاج رجىف لامعألا نكلو

 دعتبا اذإف كولملا ةمه هيف تسيلو ىغبني كمحلا ءابعأب مايقلل دعب جضنب مل
 تعدو داسفلا ىلإ ىحاونلا كلتو لابجلا سعأ لآ ةيالولا كلت نع لجرلا اذه

 فعي امال وموريبك دئاق نييعن مزايف : ةجاوخلا لاقف . املإ دئاقدافيإ ىلإ ةجاحلا

 نإآلا, نيماقلا ءاوس مدخلا نيب نم اقثال هاري نم نييعتب مأيلف اعيمج ةداقلا

 ,هتمحرو ناطلسلا فطع مبلمششي نأ نولمأي نيذلا نيلقتعملا مدخلا نم وأ لمعلاب
 الك نآل « .نيلقتعملاب لاو-ألا نم لاح ىأب قوثولا نكمي ال : ناطاسلا لاقف
 نايعالا ءالؤه امأو , نيثدحلاب ةقثلا زوجي ال هنأ ا. ريبكب نذل لقتعا دق مهنم
 نالغ ةدايقو ىريكلا ةباجحلاك لمع مهنم لكلف ةرضحلا ىف نومدخت نيذلا
 رايتخا ىغيايف للاخ. ثدحي اليك مهلابعأ نس ممداعبإ زوجي الف أهريغ و ىا سيلا

 ,هيادىلع ىف انالوم ىري اذاف : سيئرلا ذاتسألا لاقف . كئلوأ ريغ نم دحاو
 « ىت ال ىلا تامدخلا كلت انالوم ةبيغ ىف ماق دقو مبظع ءفك لجر هنإف

 . ةييرملا بأ ةلك م تاكر دقو ةكرملا وأ برا امانمم ةيولم ةلك راجلاك 000

 ها 000 هاما , ١ ةيشاح” شايف ن ىنغ
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 .لاوحاللا لك ىف ىضاملا ناطاسلا بحصدقو ؛ ةداقلا ةريبج نم دعي ىذلا نابأ وأ:

 | ريبك ايصنم ةيلإ دسنس انكمل و بصنملا اذمب ريدجو ءفك ايلع نإ: نالعلسلا لاقف .
 لظلاك ناكو لالدلاو رملا ىف أمشن هنإف زابأ امأ « ةجاوخلا هي.ريشأ فوسو

 وهف 'بردتي مو هرمو رهدلا واح قذي مو .ىارسلا نع ةوطخ دمعتبي لو اددلاول
 نع اديعب انيدل ةدم قبب نأ بحيو بصنملا اذه لثم ءابعأب مايقلا علشسبال
 ىغبلي امب رمأتو ةنأش ىف رظننف رمأ لكىف ريتخو لمع لك سرامب ىتح ىارس
 انالوم نأ كش نم سلو مه دبعلا هاري ناك ام اذه نإ : ةجاوخلا لاقف .هل
 ليمي ىلق نإ : ناطلسلا لاقف . ءارآلا عيمج قوف ىلاعلا ىأرلاف ردو ركف دق

 كانه هانعضو دقو « انعم ىرلا ىف ناكدقو ىبأ باحصأ نم هنإف شارف:شان ىلإ
 ةنالث وأ نيربش روباسنب ميقيل نآلا بهذيلف هب افورعم لزب ملو ميرك ماقم يف

 نفو ةجاولا ىلإ اب ىضفأس ىلا ماهملاو رومألا ضعب كلأنه متبل هقيرط ىف '
 نيبعتب رمأت خلب ىلإ ءاتشلا اذه ىف اناحرأم اذإ تح « ىرلا ىلإ فحزي 7
 لاقف . اويهذب ىتح اونيعب نأ بحي نم اهريغو ديربلا بحاضو ادختكلا
 مهلع عقي نيذلا موقلا نأ الإ نلوم هراتخاو هآرام ى را م : ةجاوخلا

 . ثالآو تادعم نم مهنأش ىوقي ام لكب نيزبجت اونوكي نأ نأ ىغبني راينخالا'

 . مزلي امب رمأتسو كلذ نوكيس معن ؛ ناطلسلا لاقف

 ةءاغلل ةرخاف ةماخ شأ رف شانل اودعي نأ ناطلسلا رمأو موقلا قرفتو
 لاقثم فلأب ىهذ جرسو نينكر تاذ ةعبقو بهذا تب م ةقطنم ىلع لمتشت

 تالذب رشعو انانإ ثالمثو لو لايفأ ةتسو مرد فلأ ةنامو ًامالغ نير شعو '
 اذه ةبقب ىف هجو منأ ىللع كلذ همزاتسي ام لك اوزبجل .. ةيارو تاسوكو ةصاخ'

 شارف شاتب اوبهذي نأ لابقتسالا ىهتنا نأ دعب.رمأو ناطلسلا نذأ مث . :رهشلا
 كووب.:هلوقب ناطلسلا هبطاغت هب اومدقتو ةعلذلا هوسبلأو ةسبلألا ةناخ ىلإ

 نيزك امادعب انلءنأ ملعت» كنإو قارعلا ةيدالإسهسب ةعلخ هذه نإ انلو كلل >
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 ىرلا ىف ا ةمدخ كنأل لياجلا بصنملا اذب كفي رشتل كيلع انرايتخا عقو امنإو

 هاجلاو ةلزئملادادزابكل انرمأ انتمدخ ىف ًاصالخإ تددزا الكف ءاندئاق تنكو

 اذهو ةبترملا هذه اقحتسم دبعلا نأك ام : لاقو ضر”الا شامت لّبتف. ةباعرلاو

 لذبأسو « هلالجهيضتقي أم ىال وم "اع لضفتتف ديبعلا لقأ نم ناك دقو هاجلا

 ةمديخ مدقت نم نكمأ ىح لجو رع هللا نم قيفوتلا ابلاط ىدبج ىراصق

 بهذ مث . هراد ىلإ بآو ضرأالا لّيقو . لوبقلاو اضرلا مقوم عقت

 . نوكي ام نسحأ ىلع هقح اودأو ةرضحلا نايعأ هيلإ

 نم لك ةولخلا كل: رضحو 5< شارف شاتب ناطاسلا ىلتخا عوبسأ دعبو
 قذوزلا لمس ىبأو ناكدتم رصن ىنأ ةجاوخلاو نسح دمحأ سئرلا ذاتسألا

 ثكمت نأ ىغبني : هل لاقو لابجلاو ىرلا نأدشي ماوأألا شات ناطاسلا ىطعأو

 ىروس معفديو كلانهىلإ اهدافيإ عمزملا شويجلالصت ىتح روباسينب ربشأ ةثالث

 رمغي انسمأ دقو « ةلماك ةبهأب كلذ دعب ريست مث مهتابترم ناويدلا بحاص .

 نوكب نأو كيلإ اومضني نأ روباسينب ةيناكرتلا ةفاكو لزقو شاتكوكو هقوبو
 ءالؤه ىلع ضبقلل دبجلا ةياغ لذبت نأ ىغبنيف ٠ مهبلع ادئاق شاترامخ بجاحلا

 ؛ ناكرتلا رطاوخ بيبطتب كيلعو اداسف نوديري مهنأ انيدل مضتا دق ذإ نيمّدقملا

 ةعاطو أعم : شات لاقف . ىرلا ىلإ كلذ دعب ريست مث شاترامخ ىلإ مهميلستو

 نم ناكدقل ناطاسلا انالوم ةايح هللا مادأ : سيئرلا ذاتسألا لاقف . فرصناو

 ؛ اريثك انملكت دقو اراد رقع ىلإ ناكرثلا ءالؤبم ىتؤي نأ رمأللا ءىداب أطخلا

 ذإو « ىودج نود مابألا كلت ىف نورخألاو انأو بذاج نالسرأو شاتنوتلا

 كلذ نع مجنو أطخلا كلذ بكتتراف هبأرب ادبتسم ادينع ىضاملا ناطاسلا ناك
 مل حمس انال وم نكلو ؛ ناسارخ نع مهولجأو موبرضف ةديدعلا د سافملا ٠

 نأ ريخلا نف ؛ةمدخلاب اوقحتلاو ةنيكسلا ىلإ اودلخأ دقو نآلاو « ةدوعلاب
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 ' كلذ نآل مهئاسؤر ىلع ءاضقلا ةمكملا نم سيل نكلو باجحلا دحأ مدبعتي
 ضعب كلذ سلا دقل : ناطلسلا لاقف . مهفارحناو مهنظ ءوس ىلإ ىدؤي دق
 رع أديعب تنكدقل : ةجاوخلا لاقف . مرطاخ أدهيل هلعفتسو مهنم نيمدقملا
 امو ىنم اهب فرعأ كش نود انالومو نينس ةدع رومآلا هذه لاثمأ ةلوازم
 دقو فرصناوماق م“. هاريام باوصلاو هتيؤر ديبعلل ىستيال ىلاعلا ىأرلا هارب
 نإ : ىنزوزلا لهس ىبأو ناكشم رصن ىبأل ناويدلا ىلإ هقيرط ىف وهو لاق
 .كلذ ىلع ىادهاش امْنأو ىتمذ تأربأ دقف انأ امأ شحاف أطخ ىأرلا اذه
 . هنأشل ىنمو

 نود اهرمأ ريقتسي نلدنحلا دالب نإ : سيث رلاذاتسّأللا ناطلسلا لاق مايأدعبو
 هديبع فرعي انالوم نإ : ريزولا لاقف . ؟ بصنملا اذبب أردج هآرت نق دياق

 ةميظعا اهنإو ةمهملا هذبم قيلي ىذلا دبعلا ىف ركف دق دبال وهو ةفرعملا ق>
 انتبابل نكسف كلانه مالا اذهب موقي ناكقرابرأك الجر نأ ثيحو ةريطخو

 رومآلا نكت نإو هتلزنع نوكي نم هلم لحب نأ بجيف م59 انتوطسو
 تامدخلا سرام كنحم دباق راتخا بجي لك ىلعو ؛ ناطلسلا ةبيبب ريست

 بصنملا اذه دانسإ ىلع ةينلا تدقع دقل : ناطلسلا لاقف . اهتايجا و فرعو
 ناك هنإف ةداقلا عم ةمدخلا لواز دق نكي مل نإو هنإف نيكتلاني دمحأ ىلإ

 ناطلسلا لاوحأ ىلع فرعت دقو هرافسأ لك ىف هل ًاقفارمو ائدلاول انزاخ
 هنال اذه دمحأ نم ءانسم ناكو ءايلم ريزولا ركفف . هتاداعو هللا همحر ىضاملا

 رمآلا ىهتنا دقو نامثألا سخبأب هعاتم ىرتشاو هباوجتسا نابإ هيلإ ءاسأ دق ناك

 ىف هتيساحمب ريزولا رمأ ىتح نيكتلاني دمحأ بقاعي ملو ةجاوخلا سدح ىلإ
 ريزولا دارأف ءالام هنم اوذخأ ىح تاشقانملا ترادو هءاطخأ عبتتو دبعلا اذه

 ةبجنمو ةبج نم هنع ضار ناطاسلا نأ دجو ذإ هبلق مسا رج ىلع اهسلب عضي نأ



 تس لإ ع دس

 ذومم ناطلسلا نآل ؛ زاريش ىضاق نسحلا ىنأل ديدش هرك ىلع ناك هنإف ىرخأ
 «اذه دمأ لالد لمحت ماتح : الئاق هتداع ىراج ىلع تارم ةدع حرص دق ناك

 ' ىضاق مهلمج نمو ةرازولا بصنمب نوريدجنو رخآلاجر انيدل سالأ «ريزولا ىأ
 .ميظعلا نيذولا كلذ نأش رثع هل نكي مل ىصاقلا اذه نأ مم .زاريش

 :ريزولل قارف . لاحىأبةجحلا مبعم ديفت الو نوؤاشي اه نولوقب كولملا نكلو
 ٠ زاريش ىضاق قتاع ىلع نيكتلاني دمحأك ليقث ءبعب قلي نأ ساجلا اذه ىف

 ديدس ىأرلا اذه نإ ىرمعل « ناطلسلا ةايح هللا لاطأ : لاق كلذلو هيلع ئضقيل
 هيلع نامإلا لحخأو هعم طورشلا عضو ىغبني نكلو دمحأ ريغ هب قيلي الو

 كلاذك ىمآلا. نإ مين : ناطاسلا لاقف . ةنيهر انه هدلو كر نأ ىلع هلمحو

 ةجاوملا بهذف . بالا اذه ىف ىغبني ام لمعيو لوقيو ةجاوخلا هعدتسيف
  ىرخأ ةعبت هقحلت نأ ةيشخ اقرف دعتراف دمأ اوعدتساو ةرازولا ناويد ىلإ
 لاومألا نأشب تبيسوح كنأ ملعت : الئاق هبطاخو ةجاوخملا هسلجأت ىلأ هنكلو
 ةظلغملا ناماألاب لمعلا كلذ نم ىدصقو نينس ةدع ذنم كتدبع ىف تناكىللا
 نت الأ 8 ىغبنيف هتمدخ ىف ةنامآلا ىلع ٌبجوب ىتلاو ناطلسلل قنع ىف ىلا
 بغرب نيح ناطاسلا نإف كيلإ ةءاسإلا وأ كءاذيإ دصقأ ال ىنإف ًاءوس ى
 '. ءالولا ءادبإو مصنلا دقت نع ةلودلا ديبع رخأتي الأ بجي ىمأ ذافنإ ىف
 لاح ةبأب اذبكل اح ىمأ ىف ركسفي ال دبعلا نإ : لاقو ضرألا دمسأ ليقف
 نيع هيف ًباوص سيئرلا ذاتسالا هاريو ناطلسلا ىالوم ىل هزاتخي ام لكذإو
 .. ةديدع نينس هتمدخل ىف تيضق دسقف ناطلسلاب دبعلا ثيدحح تسلو ىحالص
 رومأآلا تش ىف ثيدحلا رادو مويلا ىب ناطلسلا ىلتخا دقل : ريزولا لاقف
 وهو كلانه نآلا هتعاّردب زاريش ىضاق نإ : لاقف دنلاب صتخم ام ابمهأ ناكو
 ثيح جارخلا ءافيتسالو ورغلل بابم مظع دياق دافيإ ىغبنيف ةدايقلاب قيلي ال
 ذخأو ووذلا دئاقلا بهذي اهني لاومألا ةبابجو لامعألا ريبدتل ىضاقلا قبب



 دس مق سس

 نإ ؛.هتلأس ام دنعو . دونها نم ةاصعلا ةابج برضلو لايفآألا بلجو جارلا

 ”هجتمو لايم ىلق نإ باجأ بصنملا اذهم الهأ هأري نف مولكديب هلا فرعي انالوم

 نم تنيب دقو كب نظلا نسحب ناطلسلا تيأر دقو « نيكتلاني دمحأ نييعت ىلإ

 كرضحأ ن أ ىنرمأف « كتءافكو كتماهش نم هفرع أ تنكام آ ً[اضيأ ىناج

 . لوقت اذاف كامع ىلإ ريست ىّتح رومآلا كل دبمأ نأو هتقثو هفطع كغلبأ نأو
 هالو ةمعناا هذه ركش عيطتسي ال دبعلا نإ : لاقو ضبن مث ضرألا دمحأ لّبقف
 ىراصق لذبأو ةمدخ لكب موقأ عيطم دبعل ىننإو ةجردلا هذبب ًاقيقح هسفن ىري

 .٠ ةحيصنلاو ةقفشلا نم مرحأ الأ وجرأ اذه ررقت اذإف اهحاجنإل ىدبج

 م مدنا 5 رفظم امد 1 : .داعأو هيلع تأ 5 رطاخ ةجاوخلا بّيطف

 رصف 37 هروشنم بتكي نأو ناتسودن 1 هندايق نانإ قرايرأل | ودعأ دقا ا 8

 بجي ام لك هنم ذخر ةعللا ىدترا ام اذإ ىح عيقوتلاب نادزي نأو_ناكشم

 بسانملا تقولا ىف ردابيو هلمع ىلإ 59 077 لحري مث نمو ماكحألا نم

 ةعلخلا دمحال اودعي نأ ناطاسلا رمأف ةلاسرلا غلبأو رفظملا بهذف ٠ ورغلا ىلإ

 موي ناطلسلا رمأو . ةداقلل سنمب ام امل ىغبني امو سوكلاو معلاد لبطلاو

 ةنارخ ىلإ نيكتلاني دمحأب اوبهذي نأ ةنسلا كلت نم نابعش نم ىناثلا دحألا

 مارح قطنمت دقو ةرضحلا ىلإ مدقتو ةباغلل ةرخاف ةعلخ ٍهوسلاف ةسلأإلا

 ىدأو. لاقثم فلأب يرخأل | ىه ةغاصم نينكر تاذ ٍةعبقو لاقثم ٠ فلأب ىهذ

 عيبا هل ىدأو ةقئاف ةبمأب هلزنم ىلإ داع 73 ناطلسلا هيلع فطعف ةعاطلا ضورف

 ذاتسألاب .ناطلسلا لتخاو ةرضحلا ىلإ دذلا ىف ءاج 93 ؛ مارتحالا نم هقحتس أم

 هيمسأ دجحأ ١ وعدتساو لئاسرلا ناويدإ بحاص رصن ىبأ ةجاوخلاو سي 9

 ءالؤم سلجو ناويإلا ىلإ اوءاج مش . ميركللا هظفالب ةيلاعلا هرماوأ ناطلسل

 معيقوتلابب دكؤم اضالكو ةيوجألا طورشو روشملا ررح دقو نيلتع ثالث



 تمس امة دس

 أمأع هدي طخم عقوو ةداعلاك اهب مسقأف « مسقلا ةغيصب اوتأو دمحأ عم اب أوهذف

 : ةجا وخلا هل لاقو . ناطلسلا ىلع اهبضرع دعب رادتاودلا ىلإ تمس مث

 هل تناكدقو ه رمأب ةداقلا رمأي نأ د و؛ رورغملا ريقخلا ىزاريشلا كاذ نإ»

 نأ كردأو قرايرأ مسأب معه نأ امو نيكتارق هللا ديعك لماخ لجر عم ةلص

 لسرأف ًافرشم وأ الماع هلبق نم لسري نأ ىلع مّمح تح ءاج دق أبوق الجر
 « قرايرأ لامحا اعطتسي مل امبنكلو ىنامركلا جرفلا ابأو ىناغمادلا متفلا اَبأ

 ًادباق كرابتعاب تنأ امأ هبأرب هدادبتسا ةجيتن ناك دقف قرايرأل ثدح اماامأو

 لا ومألا ىف ةتبلا ملكت الو ماكحالاو طورشلا بسح لمعت نرأ ىغينف

 طورشب لمعت نأ بجي نكلو « كيف دحأل الوق اوعمسي اليك لامعألاو
 نرغصتسف كلبع ىف ةوفه ىلع ليجرلا كاذ دي عقت ال ثيح ةياهلا ىلإ ةدايقلا

 ةيناطلسلا رماوألا ديربلا بحاص محلا وبأ مساقلا وبأ انيلإ ىهيسو كنأش

 ابتكتلو « ىلاعلا سلجلا جاعزإ وهو تنأ ابنجتت نأ ىخبني مةيناويدلا ماكحالاو

 : ةعطاقلا تاملعتلا اكيلإ لسرأ ىح اليصفت رثكأ ةروصب هتباتكىغبني ام َّلإ

 رصن ىبأك كتبحصب ميدلا نابعأ مم رفن دافيإب ىلاعلا ىأرلا ىضقيو
 لاسرإ ررقت 5« ءابرغ موق مهمإف ةرضحلا نع ن.ديعب أواظيل هريغو روفيط
 مع نباو خلب ميعز ىشأو ىنايمابلا رصن ىبأ لاثمأ ممل نوبصعتي نع نيرخآ

 ممودعو دقو اذه « مهنايخ تروظنمم ىارسلا نايلغ ىدرمتم نم ددعو سئرأأ

 ةلجأ نم اونوكي نأ نوعيطتسي مهنأ مهل ربظت نأ بجيف ؛ تالصلاو ةيرملاب
 بحي نكلو ةعيفرلا ةلدئملاو 0/١ ةوظحلا كيردل مل نأ اونظي ىح ناسرفلا
 ريغبو ناطلسلا مم نذإ نود ههار دنح ءام روبع مهنم دحأ عيطتسي الأ
 ةطيحلا ذخأت نأو ورغلل كباهذ دنع مهحصت نأ بجيو كيلعو كتزاجإ

 بارشلاو وبللا نوسرامع موعد الأو روهال دنج دارفأب اوطاتخي اليك ةماتلا

 مهتاكرح اوصحبل داصرالاو نويعلا مويلع ميقت نأو موعم ناجل وصلا بعلو



 نس فيا سعت
 وبأ دعيو . لابمإلا لبقتال ىلا تابجاولا نم كلذ نأ نيلعتلو مهئانكسو
 قفتب ىحهيلابتكتسو هريخنسو رومآلا هذه لاثمأ ىف ةيآ كحلا وبأ مماقلا
 :رمآألا هيضتقيام عيمج ريرح نم انيهتلا دقو . هب مايقلاو هلمع ىغبنيام ىلع كعم
 يال رمدي لضفت رس وه نآلا هتعمسام لكو. ماكحأو طورشو دوقع نم ىلاعلا
 دجتسيام حرشت نأىغبني كملع رقم ىلإ لصت نأ دعبو ء ارس لظي نأ ىغبفي اك
 .« كلصت ىلا رماوألا بسح لمعت ىح صخش لك ىلإ بسني امو لاوحألا نم

 و دبجلا ىراصق لذب سو كلذ لك ىل حضتا دقل : نيكتتلاني دمحأ باجأف
 صاخلا هبجاح عم ةهفاشم هرثأ ىف ةجاوخلا لسرأ مث . داعو : للخ ثدحال
 كنأ ىف كش نم سبلو انه كلجن ءاقبب ىنضقي ىلاعلا رمألا نأب نسح وعدملا
 داولا اذهل ديف ٠ كتانب نم تارادخناو كلهأ نم رئارحلا كنععم بحصتس
 لضفأو هل ىلوأ كلذف كندل نم فرثدمو بدوؤم عم كراد ىف انه قبيل
 نايلغلا ىارس ىف دلولا اذه رشح الأ كل ةباعر رت 7 ناطلسلا انالوم نآل
 ليبق نم اذه سلو« رمألا اذه ىف كيلا ثدحتلا نم تلجخ دقو ؛ ةصاخلا

 نع ىضاختلا نكميال هنإف كلذ نم ءىثب رمأي مل ناطاسلا نأ عمو . ةنيهرلا
 ةلودلا ملاصم تايضتقم ةاعارمزم دب ىل سيلو ؛ ةعبتملا موسرلاو طورشلا
 اممم :دمحأ باجأف . لساصملا نم كلاثمأ مهيو كمه امو ابميظعو اهقيقد
 .سيئئرلا ذاتسآلا هب رمأيو هاري ايف وه امن ادغو مويلا ىحالص نإو ةعاطو
 مش ىغبني اك هدلو _حروثش بتدو ؛ هداعأو ةيخس ةحنم بجاحلا منمو
 هآر دق ناك ام كلذ ريغو ناءلغو داتعو ةنيز نم ةدايقلا بصنل مزايام زوج
 مدقت لابعألا لك دبم نأ دعبو ؛ رومأألا هذه لثم ىف ةيآ ناك هنأل هسرامو
 ٠ هل نذأف ليحرلا ىف نذإلا بلطب

 .راماش ىداو ىلإ ناطاسلا بكر نابعش نم نيقب سن تبسلا موي و
 دبحأ هيلإ مدقت ثيح ةفض ىلع فقو مث ليف هلمحي دهم ىلع لفاح بك وم ىف



 مس ب إب. سن

 لفاح ٠ مظع بكر ن١ هدعب راسو ةمدخلا ىدأو ءارمح ةلح ايديرم نيكستااني

 ”نأ .ررقت ىلا جاوفآلا ةيقبو ةللايدلاو نيمدقملاو ةداتلا تادعملاو ددعلاب

 .مهماشو ناطلسلا' ميقتعأ ناك نم نوثالثو ةئام هرْثَأ ىلع . ىشمو « هيحصت

 !اووص“ اييلع مهر تايار ثالث مهعمو ىارسلا ىدقم نم ثالث عم هيلإ

 .دبحأ ءاولو سوك مهتادو نمو. ىارسلا ناءلغ ٠ مسا “”هداطمو دوسألا

 :لبإلاو بئاجنلا نم ريثكو امالغ نوعبسو ةسمخو ملعلاو رمحألا ىريرحلا

 قح ندقو اظقي نكو رورسلاو يهلاب رس : دمحألل ناطاسلا لاقو .ةعيرسلا

 ياقحتسم نكستل ةدومت كنامدخ لعجاو كنبع بصن انصخشتضو ةمعنلا هده

 أو رضحأو « ضرأللا لبق-م ةيدوبعلا هيضتقت ام لمعأس : باجأف . ةيانعلاديزم
 .لجرلا اودسفأ مهنأل هئاقلب دبعلا رخآ ناكو . راسو هاطتماف دنهلا دئاق داوبج
 .هعضوم ىف كلذ رك ذأ فوسو ىوسلا قيرطلا نع لاف

 .نابعش ةيقب ىضقو لاش نانفأ ىح ىف ىدوم# لا رصقلا ىلإ ناطلَسلا داعوا

 ىرتحبلا لوقي 5 «٠ بارشلاو شعلا ءىنمب أ

 0 تي قيحرلا فالس نم اربش نابعش لح ذإ ىئابقر
 :ناضمز. زبش "لابقتسال اودعتساو قسوجلا ىلإ تالآلاو ةعتمألا تلمحسو

 ةىنزكلا ةقصلا ىلع هسلج ناطلسلا ذختاو ؛ روشلا:ةرغ نينثإلا موي اوماصو
 "قلاب ادادع] تدعأ دق" داؤملا .ثناكو: نايعألا عم ناطفإلا :لوانتو ءالثلا موي
 .امدنلا اميب فب و8 ىلع هتبؤنب' لك دفذومو ديعس ناريمأللا ساجو
 ”تاطلسلا نآكو ١ نيرخآ ٠ نيطاعس ل 1 اقلاو ناسرفلا سلج ا: باجحلاو

 000م

 نا لإ لا مل مي سا يبس ل كل , ريصفلا جمرلا ةرطلاو مارطلا ن0



 تمس مة, لس

 ىف نينوجسملا ءامسأب متاوق بتكتت نأ رمأ دقو ء ىارسلا ىف هدحو رطب

 ,صخش لك ىف هيأر ىريو ؛ هيلع ضرعتل عالقلا ىفنمو اهيحاونو ةنزغ نوم
 .ةئرغب 'نيجاتحماو ءارقفلا ىلع مرد فلأ فلأ عيزوتب كلذك رمأو «مهنم
 :دجاسملا ''” قيلختل نادلبلا ةفاك ىلإ لئاسرلاو بتكسلا تراسو « ابيحاوضو

 .ىبلا ةاكزلا لام فرص هوجو نع ءىشب ناطاسلا رمأي ملو « نلاجملا ةماقإو

 اذه ىف ايش لوي نأ دحال سلو . ماعلك ابعزوي ه.ع هللا ىضر هدلاو ناك

 ممدخل قح الو مهئابغر قفاوي امي ن ورمأي ماظنلا نيطالسلا نآل ىتحملا
 ديري مل كلذو ميعم ىلوأ توكسلا ذإ ؛ مهيلع اوضرتعي ما” نأ
 . هتاح لفح

 .ةجاوخلا ىلإ ةنرغ ديرب بحاصىونلا ىلع مساقلا وأ بلط فيصلا اذه ىفو
 .ةقادص امهيب تدهاش دقو « لئاسرلا ناويدب هءانبأ فظوي نأ ناكشم رصن ىبأ

 اباش رفظملا ربك لا هلجت ناكو . هبلطل رصنوبأ باجتساف :ةوخاآلا دح تزواج

 هبصنم ىف لازيال وهو دوم ناطلسلا دبع ذنم ناويدلا ىف ًابصنم لغشي ًافيصح

 ةلمعىلإ ةفاضإلاب ىلرسلا ناملغ لامعأ ىلع فارشإلاب كاذ ذإ هيلإ دبع دق ناكو

 :نايلغلا هثيبف ادج ةيرس ةروصب ريسي هفارشإ ناكو «هبترم سفنبو ةباتكلا ىف
 نود ةرشابم ناطلسلا ىلع اهضرعو .اهصيخلتب وه موقيو مه رارسأو ماوكش

 ,رارسألا كل: ىف مساقلا ىنأ ىلع اريثك دمتعي دوم ناطلسلا ناكو . ةطساو

 ناك © ةياغلل قيدص ناكو تارم ةدع ةليلج تالص حعنمب رفظملا تدهاش دقو

 بصلا ةعيم ىف ىفوت دقو ؛ ءاششنإلا ديحيال هنكلو ديجلا طخلا بتكي:أجضان ًاباش
 :نأقف ناطاسلا عم ىذاتسأ ثدحت دقف نكي امهمو . دلاولاو دلولا ىلع هللا ةمحر

 | نارفعرلا هلازحأ مظعأ بيطاا نه برعض وهو قولحلاب هنيط هفلخ (1)"



 هقتم ماو مس

 ىلإ ركب ىبأو روصنم ىنأب ىتأف « مهفيظوتب نذإلا هنم لانو مساقلا ىبأ دالوأ

 « راثنلا ميدقتو ةمدخلا ءادأل ناطلسلا ةرضح ىلإ امبب ثعبو لئاسرلا ناويد

 ىلإ ناطلسلا نم رمأب لسرأ دقو طخلا ليمج الضاف ًايدأ روصنم وبأ ناكو

 ةظلغو ةّد> اذه روصنم نباىفناكو « هناي قأبس امك دودجم ريمألا عم روهال

 يد أ ركب وبأ ناك كلذكو « هيلع هلا ةحر ًاضيأ بابشلا نس ىف ىفوت دقو

 ىلإ اعبطب ليمب ناك هنكلو ناويدلا ةمدخ ىف ةدم ثيل دقو طخلا نسح الضاف

 « هركذ رع هللا ءاضقل درمالو اهناكم ىف اهتصق أت ةنحم بيصأف ءاهدلاو ركملا

 تامدخ قباسأ ةياعر هيلع نيطالسلا فطع مث الوأ ناويدلاب هلع نع دعبأ دقف

 ةمدخلا ف هيلع ىطمثيح (؟) ىريك ةيحانب فارشإلا لمع هيلإ اودنسأو هدلاو

 ةمامبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس ؛نآلا ىحكلانه لزي ل وهو ليوط نمز كانه

 زاتما هنكلو انس هتوخإ رغصأ ناكدقف رصن وبأ ةجاوخلا امأ «( ١٠هو)

 ىهتني همأو مساقلا وبأ هدلاوف ؛ عازن قرعلاو ؛نيوبآألا فيرش هنوك ملم

 لئكتسا نأ مرج الف ءروجميس نسحلا ىبأ باجح ميعز بجاحلا دوم ىلإ اهبسن
 امو هيأر دادسو هتفاصحب لئاسرلا ناويد ىف لمعي لظ دقو « لضفلا بابسأ

 دقو ةنزغ ديرب بحاص بصنم غلبو اعراب طخملا نسح ؟#0 ًايتاك راص نأ ثبل

 نم كلذ ريغو شيجلا ديرب بحاصك ةفلتنع الامعأ ةدملا هذه لالخ هيلإ اولكوأ
 نأ ىلإ هب رمآلا ىهّتاو «ماقملا انب قاضل اهدادعت اندرأ ول ىتلا ةماهلا لامعألا
 «هتنا نيد رصان داز خرف عاجتىبأ لداعلاناطلسلا دبع ىف لئاسرلا ناويد ردصت
 ىمظعلا ةنيدملاو ةرضاخحلا هذهل نوكي نأ ىلإ تسم ةجاحلا #:رآل ريتخا دقو

 انأو ءنآلا ىلإ وهو ةينس ةعلخ لانو « دتحما مركو ةءافكلا نيب عمجي سيئر

 قاقدصأ نم وهو *ديربلا نع الضف لمعلا اذه لوازي ؛ خيراتلا اذه بتكأ
 مهلضفب اولمحتي نأ خيراتلا اذه ءارقب ريدخ مالكلا تطأ انأ نإو ىئادقلا



 تم 2 هأ مم

 اذإ امس الو ةفادصلا قح ةياعر نم دب نكي مل ذإ ؛ مييلع هب لقثأ ام مبمركو
 . هلضفي ىتين ىتام مامتإل قفوملا هللاو :دبعلا ةيدق تناك

 ىغبني : نيك اكلب باجحلا ريبكل ناطاسلا لاق ناضمر نم ثلاثلا ىفو

 ديصلا ىلع نوعمزم انآل ''”ناويحلا رشمل غرمراخ ةيحان ىلإ اموق اولسرت نأ

 لثم نيصتخلا شقدوق ىزاين دالوأ رضحأو انناويد ىلإ بجاحلا ءاخ . كلانه

 رماوألا تيتكو اتاويد نم رومألا هذمم صاخلا لجسلا اويلطف لمعلا اذه

 موي ىف ناطلسلا بهذو .ديصلا رشح دادعإل ةاسشملا اوءمجل ناسرفلا راسو

 ًاديص ناكو غرم راخو راورخ ىحاون ىلإ رهشلا اذه نم شع ثلاثا تيسسلا

 . رهشلا اذه نم نيقب عبسل دحالا موي ىف ةنزغ ىلإ عجر مث ادج اعتم

 ناجربملا ديعب ناطلسلا لفتحا ناضمر نم ابقب نيمويل نينثإلا موي ىفو
 ةنعلا قوفي ام باودلاو فرطلاو ايادهلاو راثنلا نم !ورضحأ دق اوناكو .

 ىمحتال ءايشأ طالبلاب دليكو عم ناويدلا بحاص ىروس لسرأ دقو رصحلاو

 نييئاغصلا ريمأو شاتنوتلا هاشمزراوك ميلاقألا ءاظع با ونرضحأ امكءابعدقتل :

 . ةريثك ءايشأ مهمالكو دي ىلع ممريغو ناركمو رادصق ةالوو ناجرج ريمأو

 ًاضرع هيف اودعأ دقو ديعلاب ءامبرألا موي اوافتحاو .ادوبشم اموي ناكو

 ناطلسلا هيبأ دبع هتدهاش امل الثاع ناكي هنع هللا ىضر ناطلسلا رمأب ايركسع

 لاجر رباكأو نايعالا لسر ناك نا قفتاو . هيلع هتلا مع ةمحر ىضاملا

 ديعلاب ناطلسلا لفتحا الف ؛ ضرعلا ءانثأ ةرضحلاب _:راتسكرتلاو قارعلا

 ةعورلا ىف ةياغ ناوخ ىلإ سلجو ىربكلا ةفصلا ىلإ نادلا نم لقتنا

 نودشني ءارعشلا مدقتو ءرباك آألاو ةيشاحلاو ىلاوملا اوسلجأ كلذكو ءاببلاو

 ديمو اهم جي يتيبسيرس ا جولس سيسبب

 فيم ةيصلا تانارويح اهيف مم ةمساو ةرماد لكسش ىلع ةريك ةحاس دمت نأ هوصقلا (9)

 .اهق داطصيو نائطلسلا ينأيف ناكم لك



 ةسسم ## و # سي

 بارشلا رادو ؛ ءانغلاو فرعلا ىف كلذ دعب نوبرطملا ذخأو مراسعشأ

 نومدقملا اهيلإ سلج ىلا ىرخالا ةدئاملاو ةدئاملا هذه ىلع ةرييكس وثكف

 ةعضب ناطلسلا برشو . نيلمت ةدئأملا عملا رداغو . دنجلا فانصأى تشو ناسرفلاو

 « ةفصلا ىلع مئاقلا ريبكلا ىسيئرلا شرعلا ىلإ ًامجار لفق مث ةدئاملا ىلع مادقأ

 بحاصو ضراعلاو ريزولا هرضحو هلثم د>أ دبمني ملالفح اودعأ دق اوناكو

 ؛ ءانغلا ىلإ اهريغ نمو ىارسلا نم نوبرطملا ردابو ءامدنلاو لئاسرلا ناويد

 هذه ىف نزحلل ناكم الأ رظانلا ىلإ ليخي ثيح هاصقأ رورسلاو حرفلا غابو

 فلأ نيرشعب ءابرغلا ءارعشلل ناطاسلا رمأو . رايدألا نرملا ىلو دقف « ةعقبلا

 ليف رهلذ ىلع هلزنم ىلإ تلمح مرد فلأ نيسمخ ىواعلا ىنيزال ىطعأو مرد

 نم اودشنأ امو . مرد فلأ نيثالث نيكحضسللو نيبرطمللو راني دفلأ ىرصنعلاو

 ةذئاسالا همظن ام ركذ اندرأول ماقملا انب لوطي و.« نيواودلاب هلك جردم راعشألا

 انه ركذأ ىنأ ىلع : كولا حئادمو ديعلا ىناهتو بارشلاو ساجملا فاصوأ ىف

 دم ريمآلا.سولجو دو ناطلسلا. ةافو ىومت اهنألل اهتلمس ةياغلل ةفيطل ةديصق

 ةديصقلا هذه تضرعت دقو « ناهفصإ نم هنع هللا ىضر دوعس» ناطلسلا مودقو

 خيراتلا نمءرجلا اذهل ىلوضو دنع ىنأ كلذ بيس ناكو. لاوحألا لكركذإ

 هللعو هلضف نع تعمسام رثكأ امو ىفاكسإلا ةفينح ىبأ رداشلا' اهمظانب تلصتا

 ' : ىنتملا هلاق ىذلا تيبلا اذه ىعم ىل حضتا هتدهاش نأ دعبو هيدأو

 هزيلا ريخلا .نكص انيقتلا .ايلف لاقل لبق رابخألا ركتسأو

 نيضاملا نيطالسلا دبع كردت ل كنأ ولو مالكلا ءانثأ ىفذل تلق قو

 ءارغشلا تالص نع لقت كتالص تناك امل كرعشيلع اوغلطا ول مهنأ الإ

 كلذ نادزيف ىضاملا كلذ ايف ددخت ةديصق نآلا ظنت نأ ىغينيف « نيرخآلا

 ًارعش مظني نأ عاطتسا ذإو . ىلإ اباسرأو ةديصقلا هذ أشنأف « خيراتلا

 نم. هرعش غلبي ناكوتإم اذامو هن فيك ةذّوجلا هذبب نيضاملا نيطالسلا ف



 يمس( و هال سم

 دجوب آل هلل ديغاو مويلاو ؟ ًارعش هنم بلطو ناطلس هيلع لبقأ اذإ عادبإلا
 ءاخرلاو نماألاو ناكسلا ةرثكو نا رمعلا ثيحس نم اندليكدلب ملاعلا ىف ةعقب ىأ ىف

 لضفلا قوس نأ الإ ؛ دلبلا اذه لهأو ناطاسلا اذه مديلف ميحر .لداع ناطلساور

 . نامرحو سؤب ىف نوشيعي ةعانصلا هذه باررأو ةدساك هيف بدألاو

 هذه دبع ىلع خيراتلا اذه ةءادب ىف ةءرغ مسدم ىف'الي ؤط الصف تركت ذإو

 نم لضف هل :نوكي نمع نآلا ثدحتأ نأ ةضيرف ىرأ اهرع ماد'ةيلعلا ةرضحلا
 وهؤ رعشلا ضرق هلئاضف لقأ ةفينح ىبأك لجر امسالو « ةنيدملا هذه لهأ :
 فوسو ناخيلا: ملعلا سانلا ملعي لب بتادو رخأ نود لعلاو بدالا“ ملغ: لوازي'

 نألا ركذأ» هرعش نم اذه انضرات ديفي ام لك ىوذأو هلضف ىلع اذه دعب دمتعأ

 ؛ اهيلع عالطالل ايمظن »هت وجر ىتلا ةديصقلا: هذه كلذ نأ“

 هذ هدي ىف سانلا 23 بارتلا نرظ هفياح ظحلاو المع هر سران - اذإ
 ةلوازا ةجح عرذتي ال نم لك ىلإ | زابكاإلا نيعب كلفلا راظني ؛ املا

 ًاريسأ عقي قيرْدظلا' هب ىوطي سف هل شيل ىذلا نرافلا» ”ريغص لمع:

 فافختسالا نيعب :رظن ىذلا كلذ نيسوق تاق هللا مفر دقل . بك اولا ظحلل ,

 نامزلا درو نإف :نومآلا ريغص لع سأت الو“ امظع نك: راغلا ةشحو ىلإ
 بلا نم فرشأ ن ,رادلا ىف مأ ىأ نيت الء ماع ةنعب اماع كوشلا نم جنرخت

 بسلا ع عينم» نصح ةداتسلا نإ « ةميظع ايندلا ىف اهراثآ تان

 0 ىف. نإ 20+ دائجالاو :ىمسلا نيخب هل وخد دال تسقي ال '
 لؤتت « ةآرملا مطس ىلع هوجاولا صئاصخ :سكمنت «5٠ هبمايقلا عطس ليد“

 بانرلااو داق 58 وبارشلا3 |« ا ءويلا ىف لضفأ دتيهلاو هترادإ ىف ءرملا ةردق

 ؛ُنيَع ادعي أرثأ اهلاحأو رفق فلأ ّ تّقمط زبخلاو تاركدلاو تابكللاو

 ؛ذعلاو للا: .زواجتن هثعتم ودرضت ن ألمي هيرح بيشو ورسخ لف فأر اذإ

 ؛ هيلإ ييبموناءلس دانقتا تقصي مل ايظع» 2 وك .نأ انيينك ىنل ردق: نيف -



 هيلع اإل“ ع 4 يمسح

 ؛رامسم ةثمب كلذ دعب كاشأ رمس ىذلاوهو أطخلا كلذل كاخنأ امد ىذلا كاذ وه

 نم دحأ عفتنا امو ؛ تائيس ةتانسح ىري هظحل ريديو ءرملا رابن ملظي ام دنع

 ىأرلا ىأترانيحو ؛؟ تارم رشع ةنمدو ةليلك أرقت ملأ ًادبأ ركملاو عادخلا

 « كلملا ةرئاد ركرم ىف راجرفلا نس عضيو خلب نم دوعي نأ ىلاعلا

 هيلإ قوشلا رمخامبامت# ملنينثا ىح ءاسنلاو لاجرلا نم ةةرغ ىف قب دق نكي مل

 قيرطلا ىلع ًاقودت مهلاذآو مهنويع ةئرغ ناكس مف دقف « نامز ىأىف

 كواملاسمش ترن ذإ نروامأتي مث انييو « عيبرلا دروك هتعلط نم ةيؤرا
 همارم غلو هيبأو هدي كلم راد ىلإ لخدو «كلفلا دبم نم اهتعلط ةعشأ
 نأ دعب مد ةرطق دحأ فنأ نم رطقت مل ًاراعش هلا ركش نم ذختاو
 ةرطقلا نإو هنطوم ىلإ داعدقل « اهاصقأ ىلإ اهاصقأ نم ايندلا ناطلسلل تناد

 ماعلاب فاوطلا ناطلسلا اذه ضيم دقل ؛ رحبلا ىلإ تمن دوعتةؤلؤا ريصتل
 كلفلا هنأ دسأ نيعزي الف كلفلا بر وه «نيطالسلا راسك ةضفلا هلرتنتل ال

 ةمعنلا ركش نإف الي وطأ شع ةنطلسلل قفوملا اهمأ «رخآ ارادم كلفلل نإف

 حبصأ“ بارتلا رم هللا كروص نأ دعب مب ؛كتمدخ ماود ثروي

 روبشلا ىف عقنلا ءا ىلا رانأو * كل ضراللا ديبع نم ادبع راودلا كلفلا
 هنكف ٠ . مدنا كفيس صنتقي ؛كيمدق بارت كلفلا لبقي نأ ىف المأ ماوعألاو
 البج ثيأر نكت مل اذإ « اناجس هيلع مقأو هنجساو ودعلا سأر نم

 نإ خيشلل ةلجماا عقتام انايع كلذ ىرت كداوج ىلإ رظناف ةنبل ىلع رقتسي

 دارفأ سيل «نايصعلا ىلع رصأ نرإ باشلل ىنأتلا عفن امو ؛ عرولا دارأ

 ذوعن انإ :راوسألا نع مدرزكمي ال هنإفءاضقلا دونج مث لهن رشبلا نم كشيج

 « رايطلا رفعكب هل ماقتنالا ىلع ًاصرح هلكشيجلا حمبصيف مهنم دحاوب لثمي نأ هللا
 نافجالا بادهأ كبتشت 6 حامرلاب دونجلا هيف كبتشي 3 تقولا ىف ذإ

 ممعت دق ءاضفلا نأ اهدوجسو بفويسلا عوكر ةرثكن م كيلإ ليخي ؛مونلا دنع



 هني نعل , ف دسم

 ىح ثثجلا تكارتو ضرألا نابقع رم ءامسلا نابقع رف ءديدحلاب
 قيقر نم جيسن ءاوهلا ىطغ ليخلا كلبانس دكرح نم ؛ لويخلا ةجرسأ تلع
 ةيمح التما دقو ًاّميرف ىرتف « لاطبألا تاريص ىدص راطقاألا تدّدروبارثلا

 ؛ نامآلا بلطي اناس هلك باقثا دقو رخآلاو رفظلاو برحلا ًامامحو
 ؛ را براشل برطلاو ةحارلا ولحت !؟ كتأرج كمرح ديؤي اذكهو
 ؛بهذلاىحضأ ؛ كناطلسل ماعلا نادو رقتسا كل ملاعلا ناعذإ كللفلا ىأر نأ دعب
 بصي ىذلا ءىثلا كلذالذتبم نوكي الفأ كدوج لضفن ملاعلا ىف نيلذتبم ةضفلاو
 امعاوف ًاموي رصتنا لطابلانأ ولو كدي ىفقحلا ناهرب ناك دقل ىال ومىأ ءاريثك
 ,ماوعألا هتكتح ًارهام الجر ناكولو ملاعلا نوئش ىلع مايقلا دحأ لكل ىنسنيال
 ًاضيأ رمقلا ةدئاف نأ ولو سمشلا هضيفت ام انيلع ضيفي ال رمقلا نإ
 ةبحمو ةرامإلا رعو ةوبنلا فرش هرملا مدنمب ىلاعت هللا نإ « ؟/8 هليلق تسيل
 نم ًاريخ ًاذاتسأ دحيت نل « هدتحم بيطو هلصأ ةقار بعل دنجلا ةعاطو ةيعرلا
 احارم ليللا مثتل لدعلا ىلع لمعإ لاح لك ىفكوبأ منصام عنصاف ملاعلا ىف كيبأ
 نأ بيجعب سيلو « هبلظ مؤش نم ارهاس ليللا لظي ملاظلا نإف .وس لك نمأنمآ
 ؛ ةقنشماو رينعلا اشخ نم عنصي ةدحاولا ةرجشلا نإف نانبا دحأو بال نوكي
 ملكتو ؛رثلا ميمأو ناسحإلا رذبأ لقف همظن نم ادب رتل نإو رعشلا رجمأ
 زيزعب سيل ؛ىنعم ءانسحلا ةروصك هنإف هب لقو أظفل مٍيظنلا ردلاك هنإف اذهب
 ىذلا وهزيزعلا نإ ًاقح « اليلذ مبصي ام ناعرس كزيزع نإف هرعت ىذلا كاذ
 هللا رّدق نم وه ريرعلا نإ ؛ بكاوكلا نارتقا ريثأتب هترع تسيلو هللا هزعي
 | ريغصوبلا ىف همأ هتقلأ دق ىسوم مبلكلاو ؛ هبلإ ليمتو تنأ هبحت نم ال ةمفرلا هل
 هبريو ملا نم نوعرف هذقني ملأ « باقلا ىماقلا ميلا نوعرف نم قو
 ماعلا ىف هل نكيل هللا هقلخي رهو ؛ هيلع ةقفش ةليواع ةدم هراوج ىلإ
 نيلئاق للا نويرضي «شرعلا ىلإ رثبلا نم هعفر ىذلا فسوي لثك هلثم.نكي

 ': لملا نمبارشلاو بارثلا نم لكلا نإف يمص لثماوهؤانع داز هسأر مظع نم نإ

 ( قبي -- ٠١ م)



 ا

 كلم « هلثم تأو ناطاسلا ميدم أرقإ لبس الاف ىلوق قدصت مل نإ
 ثدستي ؛ راتخنأ ديحأ نيد هن زنعأ ىذلا دوعسم نامزلا ناطلاسو ملاعلا

 ًادبيال « رجبلل قشاعلا ناركسن لظلا ركنيو ةفعلا ف دهازلا ثيدمح دجلا نع
 ؛ هاوكشب حاصفإلا نع رجنبف ةبيه ىكاشلا ذخأتل ىح ىكاسشلا ىلإ رظناب
 ؛ هسأرو بسانتب نأ بحي نابعثلا دلج نإفهبرح نم دحأ ديفي ال كلذكو
 ديدحلا نمداش ىذلا لدعلاكو شويجلاو نئارخلا معلابدج وأ ىذلا لقملاك هنإ
 ىعادل كلذن اك دقفىرلا كلم ه وبأ هسحنم ام اذإف « ماله عالقلاو روصقلا
 ال هطيشنتل كلذ نوكي امنإف ةمجالا نمدلبش دسألاجرخ !منيحو . ءاذيإلل ال ةقفشلا
 ةدصف كحنمي مل ضرألا نم ةعقبلا كلت ىلإ هنع كدعبي نأ دارأ نأدعبو ' هناذيإل
 ليلعلا ناحنمم امهلكن يدلاولا برأ ىزت الأ ءالاجر الو اليخالو ًابهذ وأ
 نوع نم هجاتح امب هادم : مهبح نم ىفوألا بيصنلا مهئانبأ نم فيعضلا
 اهيدث مالا تدوس اذإ ؛نيطالسلا مامأ هدادعتسا نسح هسفنب تبثي ىتح
 دالوالا بيذهمو ؛ هل اهركح ىلع البلد كلذ سلف اهلفط ماطف دنع
 نأ دعب «ابايتف فطقب دادزيو ةعمشلا رون ولعي م مانإ ءابآلا فيلعتب م
 ؛راغلبلا روذث بح تانموس نم هناطلس دتمأ نيدلا ريمأ دومحمل ملاعلا ماقتسا
 ىف قيفوتلا مظع اكلم هلثم ناك دقف همّسقو نوديرفك ملاعلا ىلع ىلوتسا
 تماق اهئ أكو ؛ رارقلا راد ءانب ىلإ هطاشن هجو ايندلا كلم ةراقح ىأر امو ؛ هلامعأ
 ناطلسلا ناك دقو . كلف ف هنارود رمقلا دقفيامدنع ةعاسلا ىنأت ؟همايقلا هدقفب
 تضتقا كلملا ةسايس نإف . عاقصألا كلنا ىف فويس هبيأو هدجل ناك مك دوعسم
 ةبعكلا نوكلت نأ نكي فيك ءرمقلا لدب ةدم اهسلا ىلإ نوريشي | ون اك اي هحنصام
 ملاعلا كلم ىدأ ؛ رانسألا لك اهنم ةلفغلا خيب باست اهني ملاعلا كللم ةمصاع
 هغلبي الوسر هيخأ ىلإ لسرأو ؛ ضرفلا ةالصل رازإلا دعب نم دقعو ةلفانلا
 ةرسكو كسلا زارطو كلملا راد نإ هل لوقي « فلل فلأ هل يدبيو قفرب



 دل # ار سل

 ريثأتب ةئدص تناك هتداعس ةآرم نال مصنلا دفي ملو ٠ انل الإ تسيل قافألا
 ةأرماو فيسلاو داوجلا نأب هنم ىركذ ردنكسإلا بتكي ملأ ؛نيدساحلا تاقث
 نم روصنملا كلملا ةيولأ تراس ام ناعرسف « اهب ريدج وه نمبالإ قيلتال
 بكوملارابغ مالظ كلملاهجو رون لاذأو ؛ ٠١ نامأىف كلما رقم وحن ناهفصإ
 همودقب دعست نأ لبقو ؛ ةرهشلا نم ةرشعةعبارلا ةليللا ف ليللا مالظ رمقلا ليزي 5
 لاثمآلا ىف نولوقي « راحبلا جاومأك هلبقتست دونجلا جاوفأ تءاج روباسي
 ناطلسلادق امدنعف ؛ ءافششلا ىلإ ضيرملا لثاهتيامنيحهسفتءاقلتنم رضحي بيبطلانإ

 قديصق تءاجو“ لافلاك هيلإ ىعست بدح لك نم هيبأ ش ويجهيلإ تمدقةأره ىلإ
 نامزلانمتيأر نإو ىننإ «نويعلاو بواقلا هفرعت ملعلا ردقنإف لمأتف ناقرفلاك
 ةراكلو «راموطلا ىط نمافوخ تيأر امع فشكلا عيطتسأ الىتنأ الإ بئاجعلا
 ؛ابع رفنو اهتالد نم بلقلا سني ىناعلا راكبأ ىعم ظافلألا تدهاش اه

 رعشلا نإ «ىالومابع ىبلعل اوس ىرأ ال كلذافاباش لزأ ملو ةنزغ نم ىنأ امو

 بئاسجعلا هذه ىورأ ىنإ ؛ دبآلا ىلإ ةادس نع هت لصفنتال بوثك ديجلا
 تايومصلا تماد امو ؛ راحبلا قيمبع نم ؤاؤللا جرختسي اك كتايح نم
 دمي كلفلا ماد امو ؛ تارسملاب رمع ةئام شعو نيضع الف ملاعلا ىف ىضمتو رع

 «ناطلسلاو كلملاب اعنم ررامزلا نم ىلع تنأ شمف ماوعألاو روبشلا
 ؛ءامسلانمرطقت راطمألا تماد امو راجحالا نيب لابجلا ىف تبني درولا ماد امو

 «."باحسلاكرطمأو كالفلاك ضراآألا وطاو درولاك اكحاض لبلاك اتباث شع

 ابيناعم نأكف جابيدلاك ةكاحلا ءامصعلا ةديصقلا هذه ركذ نم تيهتا

 لضافلا بيدآلا اذه فصنأ رئاجلا نامزلا نأ ولو « ًاضعب ابضعب قئاعي ةبذملا

 نم رصعلا ةذتاسأ كلذب ىظح 5 هيلإ ناسحالاب ناطلس ةيرعشلا هتكلم دبعتو

 نأ عاطتسال نيعمجأ مهيلع هللا ةمحر ىخرفو ىنيزو ىدجسعو ىرصنع لاثمأ
 متفت يبللا نإف بارتلا ىف نيريثكلا ىديأ غرمب نأو نيتقلؤ ةرعشلا همالكب قافي
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 لاوش نم سماخلا دحالا موي ىف هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا لّقتسا

 ةليفلا هيف « ةياغلل لفاح بكوم ىف راهباش جرم رطش امميم ليف 9١ ىلع ادبم

 مشيلاو زوريفلاو رهاوجلاب ةعصرملا جورسلاب اداوج نوثالث اهنمو بئانجلاو

 ىورلا جابيدلا نم اللح نودئرب ناءلغلا نم ةئاملث' نع الضف « ىرخأ ف ئارطو

 جورسب بئانجلا نم ىرخأ نيسمخو ةيبلقص ةيبقأو ةضفلاو بهذلاب ةاشوم

 ديبو ساوقالاو ماهسلا لمح لكلاو « ىارسلا نابلغ ةمدقملا ف ىثمو بهذلاب

 رم فالآ ةثالثو عراد ىدنج فلأو ةضفلاو بهذإا نم دونع مهنم لك

 فبثكش يجو نييسخرسلاو نييخلبلاونييورحلاو نيبوئرغلاو نييرجسلا ةلاجرلا
 «ةدهاشلل ىداوج لضفلا وبأ انأ تيطتمادقو . ةلودلا ءانمأو ىلا وملاو نايعأللاو

 ناكو « كلانه ةفص ىف لزنيل دبمملا لمحت ىذلا ليفلا اوفقوي نأ ناطلسلا أو

 :« ناكدشم رصن وبأ ةجاولاو ضراعلاو نسح دمحأ ريزولا ةجاوخلا ليفلا برق

 مث نيبلظتملا ىواكش ىلإ اوعمتساو رضاحما اوباطو ملاظملا ىف ناطلسلا رظنف

 كئلوأ اعدو نيبرطملاو بارشلاب ىمأو ءامدنلا ناطلسلا ىعدتساو ( موفرص

 ىلإ تلصو ثيحب فياطقلاو قاقرلا فاحص ترادو «بارشلا ىلإ نايعألا

 فروفزعي نوبرطملاو بارشلا نومدقي اوذخأو « تاجاحلا باحصأ ىديأ

 . ءامسلان ادع ىلإ هقيرط رورسلاو حرفلا هيف قش الجحم رغأ اموي ناكو نونغيو

 ناك ذإ قاوبألا ريفن عفتراو تاسوكلاو لوبطلا عرق ىحضلا لبق ىلاعتو

 الوأرظو « تسب قبرط نع قارعلاو ناسارخ بوص مويلا هجتي شارف شان
 مث ةبحتلا ىدأو هلاجرب رمو ةقئاف ةببأ ىف شمخت قراير راد هماجلا بجاحلا



 فقس الط هن مسح

 همزحألاب نيقطنمتمىدومحملا شيجلا ىدقم نم ةثالث هرثأ ىلع ءأجو « فقو

 ناطاسلا مداخ مهولتي مان دادعتسا ىف ةيضفلا قطانملاب نورخآ ةعبسو ةيبهذلا

 كلذك ءرم اي ايلع اماقم هلحأو هنأش عفر دق ناطلسلا ناكو نيببآرهوج

 نوفتي نومدقملاو رمث لويخلا تناكف ناطاسلا باجحو نيمدؤملا نم ددع

 وهو تاسوكلاو ةيولآلا هه فحن ' رالاسهسالا شارف شات كلذ لكدعب ربظو

 ةئم نع الضف هنايلغ نم نوسمخو ةثم هنبحص ىف ناكو «دادعتساو ةهأ متأىف

 رمأف ةيحتلا ىدأو شان لجرو ؛هيلإ مملسو ميقتعأ دق ناطلسلا ناك مالغ

 هولوانو 789 « قارعلا رالاسس داوج هل اورضحأف دوبكري نأ ناطلسلا

 تارم تال حادقألا ترادو بارشلا سوؤك نيمدقملا نم دعم نبع نمو

 ريطخ لمع كيلإ هاندنسأ ام نإف هبتنا : الئاق شان ناطلسلا بطاعتو « عبدأوأ

 ةلودلا ملاصمب ةلص هلام لك ىف كب قحايس ىذلا ادختكلا هب ريشي ام ىلإ غصأو

 دقو « اب لمعلا هنأش ىف انرماوأ كيلإ لصت ىّبح كل نمي امف انل بتكاو

 ىغبنيو : ءىث لكب اربخ اطيح ىديربلا لمعب مايقلل تاقثلا دحأ انحشر

 انيبأ دبع ىلع هيلع اوناك ىذلا ماقملا ىف نايعألا نم كتيعم ىف نم يق نأ

 مقفي نأ لمأو ؛ لاوحالا ميقتسلو رومالا رقتستف كرماوأ اوذفنيو كوعيطيل

 ديبع انلك :هعم نمو شان باجأف ابعيمج قارعلا باوبأ كدي لع ىلاعت هلل

 هللا مسا: اوريس : ناطاسلا لاف . ضرآلا اولّيق مث اولجرو نوعيطم

 باب خيراتلا ىف ىتأب فوسو تسي رطش اوراسو اوبكرف .لابقإلاو نما
 رهاطو ىودخلا لبس ىلأ نديمعلا ةدامعو شات ةيالاسيمس ىف مت امع لصفم

 . كلذ معي ىح ليوط مالك هيفو ىخركلا

 لع رهتسأو بارشلا سلج كميع ةلودلا رصق ف لزيو ناطاسلا داع

 ماملا نم رخأت ام زاجنإ ىغبني : لاقو ىناث )| موبلا ىف نذأ م“ نيموي كلذ

 بطاخو .انيأر هيضنقي امسح انه نم لحرب قمح لباك ىلإ ريسلا عمزب أنئاف



 دسم لإ هانم

 لباك ىلإ اهب اوتأيو ةليفلا اوقوسي نأانرمأ دقل : هلوقب نيكتاكساب بجاحلا ريبك
 رمآألا ذيفنتل اوضم نأسرفلا نإ نيكتاكلاب باجأف ؟ كلذ متي ىف 'اهضرحتسنل

 : ناطاسلا لاقف . لباك ىلإ عوبسألا اذه اهلك ةليفلا نورض فوسو مايأ ذنم

 رصن ابأو ضراعلاو ريزولا ةجاوخلا قبتسا هنأ الإ ساجلا ضفناو . انسح

 ةيحان ىأ ىلإ : مهأسو مهب ىلتخاو ىدغتكو نيكتاكلب نيجاحلاو ناكشم

 ىلق نإ : لاقف ؟ ديري اذامو انالوم ىري اذام : ةجاوخلا باجأف .؟ ريسن

 انيبأ ةنسل ءايحإ دنهلا روثث نم رغث دعبأ ىلإ ن زاغ ريسن نأ ىلإ ليم

 لاننل « ءانع نود اهانلن ىتلا ةلياجلا معنلا نش نم انالوأ ام ىلع هلل اركشو

 اندلاو تام دقو انننأ اوملعيو رافكتلا سوفن ىف انتبيه عقنو تيصلا دعب

 ملعب ةجاوخلا باجأف . ديغر شعب .نرأنمو فرطلا نوضمغي موعدن نأ

 ديب ىلاعلا ىأرلا هارب ام باوصلاو هنم لضفأ سيلو ديدس ىأرلا اذه نإ

 ؛ اهيف ىأرلا لدابتب مجرمأ نإ نآلا اهنايبت لع امازا ىرأ ةلأسم كلانه.نأ

 اهأطخ وأ اهباوص اونيبتيل روضحلا اهلإ عمتسيو ناطلسلا اهب ىنمي نأ ءاجرلاف

 ىلإ ةمات ةبهأ ىف امظع ادئاق انالوم دفوأ دقل « لضفألا وه امب انالوم رمأيو

 نوعمتجيو اعانت نودفي ربملا :اروام لاجر قفطو نورمجم دنج كانهو « دنهلا

 ءانالوا كلذ باوث نوكيو ماعلا اذه ميظع وزغ مهدي ىلع متبل "" ءادعسلا عم

 رقتستل نمزلا نم ةدم ىلإ جاتحيو ىرلاو ناسارخخ بوص رخآ دئاق راس ا
 رمتست نأب الإ كلذ متي الو «دابدلا كلت ىف همدق دطوتتو رومأألا هدي لع
 لع ىضق دقف بنذلا ةعوطقملا ةيحلاك نيكت ىلعو ؛ ناسارخع ناطلسلا ةماقإ

 عم قيثاوملاو دوقعلاو دوهعلا تدهم دقو «نيعم ريب اديحو قبو هنخأ

 5 ءىث ىلإ هعم اوهني مو هنوصوافي اولاز امو هيلإ لسرلا بهذو ناخردق
 هذه تلمعأ دنهلا ىلإ ةيناطلسلا ةيولآلا تراس اذإف ؛ مهلئاسر كلذ ىلع لدن

 . ١ ةيشاح «ةعوطملا» نوكي دق هنم دصفلا نأ ىلا ضايف  ىنغ بهذو ظفللا اذهسنلا مدختسا (1)



 اكل

 لاجر هلو خلب نم بيرق نيكَت ىلعو اذه , دقعتت اهلملو ابعيج رومألا
 ناتسراخطو خلب ىلإ فحزي مل نإو وهو ؛ ةقجالسلا هعم قفتا دقو نوريشك
 اداسف ثيعب ثيح ذمرتو نييناذصلا ةرامإو نالتخ ض رأ ىلإ ريس دقف

 ثيح خلب ىلإ ناطلسسلا ريسي نأ بوصآلا :.م ىرأو « ةبيملا لوزتف كلانه

 ىف نيحجان لسرلا ةداعإ ىف اببس هدوجو ةبيه نوكتف ءاتشلا اذه ىضقي

 رأ ىلع خلب نم ريسبل ادختك ناطلسلا نيعي نأو « دوقعلاو دوبعلا ماريإ
 كلذكو « ادختكلا لصب ملام كانه ميقتسأ نا ابعيمج روماآلا نإف « شان

 بكوم دصق امدنع هب ارورغ مهنأل ابرح وأ احلص نيك ىلع ىعأ ىهتني
 ناطلسلا لسرأو هناكم ىف لازيام دمج ريمآلا ناكو ناسارخ ىلإ ناطلسلا
 نم اضنأ لصو دقو . سوملا كلذ هبلق ىف قبو « نالتخ هل ىطعتل لوسرلا

 رومألا شضرف دقو هسفن نم سناب وهو هللاب رداقلا ةفيللا ضرم ريخ دادغب

 بجيو ؛ناسارفم انالوم نوكي.نأ نسحتسملا نف هيعن لصو اذإف مئاقلا هنبال

 الضفو ؛درهملا مهيلع ذخر نأ ىلع اضيأ ناجرج ىلإ باهذلل لسر نيعي نأ

 ررمألا هذه ىهتنت نأ دعبو ؛ تابجاولا نم ابلكو ىرخأ حلاصم انل نإف كاذنع

 ديعب ناكم ىف هب متينع اذإ اهف ورغلا نم 786 منام الف لاوحألا رقتستو

 اهيأ متأو : لاقو ريزولا تفتلاو ؛لابلا غارف عم مداقلا ماعلا ف كلذ نوكبو

 هاريام لك نإ : عيما باجأف . نولوقت اذامو لرقأ ايف مكيأرام روضحلا

 فرمنو ىرن نأ انل *ذأو باوصلاو قحلا نيع وه هفرعيو سيئرلا ذاتسالا

 نإ : ناطلسلا لاقف . انالومل نافورعم هحصنو هصالخإ نإف هفرعيو هأربام

 رقت دقو انوبأ وهو كلذ ريغ زوحي الو سيئرلا ذاتسألا هلاقام وه باوصلا

 . عوبسألا اذه ف نوكيس ليحرلا نإف ةدعلا اودعأو اوريسف اذه ىلع ىأرلا

 . اق هدحو ججبسن لجرلا اذه نإ : نيلئاق ريزولا ىلع نوني مثو موقلا قرفتف

 لباك رمت ابجتم لاوش فصتنم نم سدخلا موي ىف ةنرغ نم ناطلسلا لحتراو
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 نيب فلأ و ةئاهتسو نيعبس تناكو لايفألا اهف ضرعتسا مايأ ةثالث ىطق ثيح

 ناكدقف ورغ الو ةطيشأ ةنيمم تناك ذإ « باجيإ امأ ام بأت ىثأو ركذ

 ناقرف ءانبأ هترمإ تحنو بجاحلا رصنلا أك الجر ةليفلا ساوس ىلع مّدقملا

 : لاقو غلابلا هفطعب هلثو اذه رصنلا ىبأ ىلع ناطلسلا ىنثأف . سارحلا عيمجو

 نم ةديدش مالآ هتقهلو ىمحت ال بئاصم اناوه ىف لينلا لجرلا اذه قل دقل

 انيناج ىعار هنكللو ىدع فلأ تارملا ىدحإ ىف برض دقف ىضاملا ناطلسلا

 تقولا ناح دقو « اةح هسورو همسحب انليبس ىف ىحضف كاذ ذإ هباوجتسا ىف

 صالخالاو ةءافكملا هذه هل لجر لظي نأ فيلا نمل هنإو هقح ريدقتل

 ساوسل امعز كولملا ةرضح ىف باوجلاو باطلا نسح ىف ةبيدبلا روضطحو
 لجرلا اذه لثمم ىرحو قحلا اذه رصن ىبأل نإ : دمحأ ةجاوإ لا لاقف . لايفألا

 نأ ناطاسلا رمأف . لئاسرلاو رماوألا لم شرعلا ةدس بئناج ىلإ هاقبلا
 مدقتو اهسيلف هل تناك ىتلا ةباجحلا ةعلخ هوسبايو ةسبلآلا ةنازخ ىلإ هوْذَخُأَ

 مسارم ىدأو ؛ بهذ نم ةقطنمو نينكر تاذ ةعبقو دوسأ ءابقب ةرضحلا وحن
 دادزي ذخأو « هاكردلا نايعأ عيمج ىغبفي 5 هقح ردقو هتميخ ىلإ داعو ةمدخلا
 وهو هعضوم ىف هركذأس ام باجحلل اميعز راص تح موي لك كلذ دعب ةهاجو
 مديل ١ دجلا هللو ايقاب )٠١٠( ةثامعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس ىف نآلل لازي ام
 قباس فرعو هاعر ىذلا هللا نرد رصان نب داز خرف عاجت وبأ مظعملا ناطلسلا
 انيحو . اهركذأس ةريطخ لامعأ هدي ىلع متو شويجلا دوقي مويلاوبف هتمدخ
 لابقتسالا مسا رمد نيبي ل وسر دفو اذإو هحئاصن ىدبي هتزرغىفلجرلا اذه نوكي
 همسايو ةيدودوملاو ةيدوعسملاو٠ ةيدومحملا لكاشملا ىف عجرملاو ةجحلا وهو
 كلذ ىف هنع بونيو ةءيسجلا ماهملا نم دعت ىتلا ةنرغ ةعلق ةيلا وتوك أضيألمه
 . غلتق هبجاع
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 ةسسأس ىلع 3 و ةليفلا ضارعتسا نم هغارف دعب بارشلا ىلإ ناطاسلا دمع

 نوكنتل ةليفلا نم لخ ةئم اوقنتاو : نيكتاكلب باجحلا ريبك هطساوب لايفألا
 لباك ناطلسلا رداغ مث . ارعضاو ىلإ اهتيقب اوداعأو خلب ىلإ ناطلسلا بكوم ىف
 لامرلاو لامحالا تربع ىتح برشيو داطصي مايأ ةسمخ ىذق ثبح نآورب ىلإ

 عضومب بارشلا لواتو "رب نم لحترا مث ”"”كروغّرب قيضم نم لايفألاو

 ىئاهلخدف خلاب ىلإ امم راسو نيموي ثبل ثيج مجاولو ىلإ كانه نم راسو ىناكوح
 مل ةثاعبرأو نيرشع و نيتنث | ةنس ةدعقلا ىذ نم رشع سداسلانيرثإلا مول

 اوتأ ثيح ىربكلا ةقيدحلا ىلإ بهذ مث ىلعألا دبع قسوحي ًاعوبسأ ماقأو
 زياهدلا ططخ دقو ناطاسلا هب راشأ امسح كلانه نيواودلا اوئشنأو لاجرلاب
 رهنلا اولوحو اهعيمج نايلغلا تاقاثو تميقأو : اهريغو نيواودلاو نيدايملاو

 ةنرزغ ىف اوناك ام دنعو . ةيئام ةروفان ىلإ ةقيدحلا ىف ىرجي ناك ىذلا ريبكلا

 سئاسدلا سدف شاتئوالأ هاشمزراوخ عاقيإلا ةليح ىنزوزلا لهس وبأ ريد
 باصأ دقو « مهنع ههجو ىلوي نأ ىلإ ىدأ ام ناطل لا ساجم ىف عامطألا راثأو
 انه سيلو « ةدم اهمال آ ىماق خاب ىف ةبكن ببسلا اذهل ًاضيأ ىنزوزلا لبس انأ
 رداونلا نم هنمضتت امل ةلماك ةماقم اهل درفأ فوسو اهل] ةراشإلل لاج

 ةدع مانو خب ىلإ ناطلسلا اذه لوصو دعب كلذو ةفرعملاب ةريدجلا بئاجعلاو
 . كلذ دعب هل تضرع ىرخأو همامأ تناك ةماه لغاشم

 رداقلا نينمملا ريمأ ىعن لصو ربشلا اذه نم نيقب رشعل ءانالثلا موي فو
 هللا ىمأب مئاقلا مامإلا رفعج ىبأ نينمؤملا ريمأ ةعيابمو هناهرب هل رانأ مم“ هللا
 كلذ ناكو . ةفالخلا شرع لع هسالجإو ديعلل ايو ناك ىذلا هناطاس مادأ

 ب كرو ترافق ثيفح ىم ىلا خيرات ان ىف ه د درو ىذلا1روغ قيضع كعب هنأ رهاطظلا )1

 , لايجو نكتكيمس
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 نم نيميظعلا نيتيبلانايعأ هعيابو هل ناد دقو (01١)ةلاعبرأو زيسمخو ىدحإ نس

 لئاسرلاب لسرلا تراسو دادغب لهأ عيمجو مثأه ىب نم نيسابعلاو نييولعلا

 هجوتو « ابف نايعأللاو ةالولا نم ةعيبلا ذخاألل اهاصقأ ىلإ دالبلا ىهقأ نم

 ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإ ةمبملا هذه لجأ نم ىسوطلا ىنايلسلا دمت ركب وبأ هيقفلا
 ىلتخا مثريكفتلا ىف دوعسم ناطلسلا قارغتسا ىلإ رخلا اذه ىدأو ؛ ناسارخ

 ذاتساللالاقف . بابلا اذهىفهلمع ىغبنياذام : اممل لاقورسصن ىأ ىذاتسأو ريزولاب

 نإ ءرامعأللل امراو هلعجو ددؤسلاو كلملاب امعنم انالوم ةايح هللا لاطأ : سيئرلا

 ةبطخلا رمتست نأو هؤافخإ لضفألا نأ الإ ةحص نم ولخت ال هنأ ولو ربخلا اذه

 امدنعف ابيرق لصي هلعلو ؛ ربخلا رثأ ىف اوبتك ايرئاس لوسرلا نإف رداقلا مساب

 لئاسر مدقيل هماقمب قيلي امب ةرضحلا ىلإ هب قؤي ةحارلا نم اطسق ذخأيو لصي
 ءازعلا ممارم ميقيو انالوم سلحي ىلاتلا مويلا ىفو ٠ دوعي م“ ةثنهتلاو ةيرعتلا

 ةثنبتلا مسام ىدؤت ثيح ةعملا دجسم ىلإ ةعجلا موي بهذي مث مايأ ةلالث

 ردخلا اذه اوفخأف .كلذكل هنإرعن : ناطاسلا لاقف . راثنلا عزوتومئاقلل ةبطخلاب
 كرابملا ىصضألا ديعب ةجحلا ىذ نم رشاعلا تبسلا موي اولفتحاو هونلعي ملو
 . عون لكنه تانزلا هف اوماقأو الماش اريبك الافتحا

 لوصوب ءىنت ةلاسر تلصو ةجيلا ىذ فصتنم نم ءاثالثلا موي فو

 هتالوو ناطاسلا لامع هلبقتسا دقو « ناقرباش عضوم ىلإ لوسرلا ىنايلسلا
 مارك لاو زازعإلا نم ىغبني امب اوماقو روكذملا عضوملا ىح ىرلا نمهؤالكوو
 لوسر ىتأي فوس : لاقو هيلع هللا ةمحر ليئاكيم ىلع ةجاوخلا ناطلسلا ىعدف
 ءابلعلاو ةاضقلاو نييولعلا فارشأ مضي ليلج بكومب هلابقتسال ةدملا دعأت
 لؤسرلا مدقتساو بترلا باحصأو هاكردلا نايعأ كرئأ ىلع ريسيو ءابقفلاو
 فصولا قوفت ةدع مالا اذهل لع دعأف . ةنيدملا ىلإ مارتحالا نم ىغبفي ام لكب
 ةرسالا كلتب ترم !؟ ؛رومألا هذه لاثمأ هب ترم دقو ءاسؤرلا سيئر ناك ذإ



 هس ان] ف تا

 ليئاكيم نب نيسحلا هللا دبع ىبأ ذاتسالا ديسلا ماودب اهماود ىنمتن لا ةكرابملا

 ةجاوخلا راس دقف نكي امبمو . ردصلا اذه ةيقبلا معنف هديبأت ومب هللا مادأ

 بابرأ عم ةفايضلاب لكوملا ىلع وبأ هرثأ ىفو لوسرلا لابقتسال ليئاكيم لع

 لوسرلا برق امئيحو ةريثكلا بئانجلاو ةمبطملا لويخلاب نايعالاو بصاملا
 مكاح رفظملاو ىخركلا نسحلا وبأو باجحلا نم ةثالث هلبقتسا ةنيدملا نم

 ناسرفلا نم فلأو نيمّدقملا نم ةرشع عم ةيبرحلاب ملكتلا نانسحي اناكناذللا

 نيقب ناثل تبسلا موي ىف كلذ ناكو ةخلاب ةوافح ىف ةنيدملا لوسرلا اولضدأو

 نم اريثك وتلا ىف اورضحأو نافا دبس ىح ىف ةمغن اراد هولزنأو ةجحلا ىذ نم

 . باوصلاب لعأ هللاو ةرخافلا لك آملاو ةمعطاألا نم

 اا

 دادغب نم لوسرلا دورو ركذ

 هنع هللأ ىضر هللاب رداقلا ةفياخلا ةافو نالعإو

 هءاقتراو هومس مادأو هءاقب هللا لاطأ هللا رمأب ماقلا مامإلل ةبطخلا مسر ةماقإو

 ذاتسأللل ناطلسلا لاق مايأ ةثالث حارتساو لوسرلا ةدافو اومرك أ نأ دعبو

 : ةجاوخلا لاقف .انيلإ مدقي نأ ىغبني لوسرلا مارتسا دقو نآلا : سيئرلا

 لاقف . كلذ نوكي نأ انالوم ىمأي ةروص ةبأ لع نكلو تقولا ناح معن

 ثيح ىلءألا دبع قسوج ىلإ مايأ ةدعل بهذن نأ بسانملا نم ىرن : ناطلسلا

 لهأو ناملفلا عيطتسيو نارصق كلانهو رومآلا هذه لثمب قيلأو بحرأ ناكملا

 ىناهلا ميسارم هادأب مايقلا كانه اننكيو « ميسارملا بسح فوقولا بصاخملا

 . ةقيدحلا ىلإ ةيناث دوعن كلذ نم غارفلا دعبو ؛ لك أو متأ وحن ىلع ىزاعتلاو

 اهيلإ اوعد ةولخ اودقع م“ .هب لمعلا ىغينيو نسح ىأرل هنإ : ةجاوخلا لاقف

 «ًاعيج اورضغل لئاسرلا ناويد بحاصو ضراعلاو نايلغلا دئاقو باجحلا ريبك



 هن امة هع

 بامصأو دجلاو ةلاسرلاو لوسرلا نأءشب ساوأللا نم ىغينيام ناطلسلا ردصأو

 ىلإ رصعلا ةالص دنع ناطاسلا بكرو اوفرصنا مث . ىارسلا ناءلغو بترلا

 نيواودلاب اورقتماو كلاه اهلك لاحرلا اورضحأ ثيح ىلعألا دبع قسوج

 ؟لاب ىأ مرا رهش نم لوالا مويلا ىف ةرضحلا ىف لوسرلا لد نأ ررقتو

 هب ىضقت ىذلا غالبلا ناكشم رصن وبأ ىذانسأ سو « ةيرجملا ةنسلا سأر ىف

 ةثنهتلاو ةيزعتلا ىنعم ىف تيتك دق تناك ةلاسر اورضحأ مث « ىلع ىنأل ميسارملا

 ةصقلا هذه ماتخ ىف ةعيبلا باتكو ةلاسرلا هذه درت فوسو ابيلع اوعقوو

 ىف هتدجو ىّتح اليوط باطخلا اذه نع ثحبأ تللظ دقلو . اميلع فوقولل

 رصن ىنأ ىذاتسأ لجن ىدل ءدحلا اذه ىلإ خيراتلاب تغلب ثيح « مايأألا هذه

 قاركذمو قاروأ فالتإ اودمعتي مل مهنأ ولو ؛هدلاو محرو هتمالس هللا مادأ

 لعفنم نيبوىنيب هللا مكح « ىرخأ ةلح خيراتلا اذه ىستك ال اهتعمج دق تنك ىتلا

 نابلغو دنجلا دادعإل مزايام عيمج نيمدقملا ةعامجو باجحلا ريبك دعاو . كلذ

 سمث علطي نأ لبق ىمآلا اذه نم غارفلا ناكو ؛ بتارملا باحصأو ىارسلا

 سبصلا سفنت ايلف ))١٠١6(' ةئاعبرأو نيرشعو ثالث ةنس مرحلا ةرغ سيخلا

 ىلإ نيمسقم رصقلا ههج نم نيفص ىف ىارسلا ناءلغ نم فالآ ةعبرأ فقو

 سوبد مالغلك ديبو ةنيمث قطانمو نيدكر تاذ تاعبقب مهنم نافلأ ؛ بئاتك ةدع

 ةقطنملا هطسو ىلإ لكدش دقو ةطرشأ ةعبرأ تاذ تاعبقب نارخخآ نافلأو « ىضف

 مهلكو ماهس ةثالثو سوق مالغ لك ديبو « ساوقأللا ةبعجو مهسآلا ةنانكو

 ناملغلا ةصاخ نم ةئامللث فقو 5 « ىرتستلا جابيدلا رم ةيبقأ نودئري

 نينكر تاذ تاعبقو رغتأ ةسلأب ناطلسلا سلجم لي امب وببلا تارم داع

 ةمزحالاب قطنمتي مرنم ددع ناككو :«بهذ نم سيابدو ةيبهذ قطانمو

 ىلع نييوعدملا نم امدنج نيئسس وأ نيس“ | وماقأو ٠ رهأ وتللاب ةعص را
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 لاجر رباك أو بترلا باحصأ ناك ثيح ةملايدلا ىارس طسو بايلا

 بففقو دقو « نينكرلا تاذ مهتاعبقو ةبيهذلا مهقطانه باجحلاو ةالولاو رصقلا

 نم ًاريبك اددع اوفقوأو «بترلا باحصأ نم نورخآ ةعامج رصقلا باب ىلع

 ةفلتخلا ةيريرحلا مهتسبلأو مهتامالب نيفص ىف مهتحلسأب دونجلا فطصاو ةليفلا

 مث «ويشنب هرورم ءانثأ لوسرلا ميض رعسيل تابارلاو تابرامعلا موعمو ناولألا

 .هب اوءاجو لوسرلا اويكرأو ريثكقلخو بئانجلا هعمو ةفايضلا , لكوملا بهذ

 اورمو .روصلا ىف خفت اهنأك تاسوكنلاو لوبطلاوقاوبألا تاوصأ تلامآو

 هرب لًاضرعىأر ا ةدهدلا هتذخأف بسبملا دهشملا اذهلعل وسرلاب

 ريرسلا ىلع املاج هنع هللا ىضر ناطلسلا ناكو رصصقلا لخد م ؛ ةتايدس لوط

 سيئراا ذاتساللا هيلع درو داوسلا دتسم وهو ةفيلخلا لوسر ملف ؛ ةفصلا هاجت

 اوناكف نورخآلا امأ ؛ ناطلسلا ةرضح ىف ًاسلاج هريغ نكي مو نسح ديحأ

 ىداسف هساجأو لوسرلا دعاس سمن وبأ بجاحلا ذخأف ءافوقو ًاديج

 : لوسرلا باجأف . ةفيلدلا انالوم تكرت فيك : الئاق لوسرلا تراطاسلا

 هلل انإ هتاهرب راثأ هللاب رداقلا نينمؤملا ريمأ ةافول ناطلسلا رجأ هنا مظع

 انعار انيهو ىلاعت هتكلو ميظع دج بطخلا نإ ؛ نوعجار هيلإ انإو

 ايذدلاو نيدلا مامإ ظفحو هتانج حيسف ىضاملا ةفياخلا هللا نكسأ ؛ مظعأ

 ىنعملا اذه ىف ةيبرعلاب الصف سيئرلا ذاتسألا ملكت م . نينمؤملا ريمأ

 ةلاس رل مد نأ ثيدحلا كلذ ءانثأ لوسرلا ىلإ بلطو ةياغلل اغيلب ناكو

 داع مث ناطلسلا مامأ 9 مدقتو ءادوس ةطيرخ ىف ةلاسرلا هدب فو ضو

 ريرسلا وحن مدقتف رصن ابأ ناطلسلا ىدانف « هوسلجأ دق اوناك ثيح سال

 . ةلاسرلا أرقو ةطيرخلا متتقو ريرسلا ءازإ فقوو ةيناث داع مث ةلاسرلا لوامتو

 التف . عيمجا اهيلع علطيل اهتجرت أرقإ ناطلسلا هل لاق اهتمارق نم يهتنا الف
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 هذه هريغ دحاأل سل نأ نوعماسلا رقأ ثيحم تناكف ةيسرافلاب اهنجرت

 دصق كلذ دعبو هراد ىلإ امركم هوداعأو لوسرلا اوفرص مث . ةردقلا

 ةمامع ايدترم ناك لابقتسالل نذأ ني ىلاتلا مويلا 'ىفو. متألا ناطاسلا

 لوسرلاب ءىجو ضايبلا نيدترم اعيمج مثحلاو ىلاوملا رضح اك نيضيبأ ءابقو
 رمتساو اجاوفأ نودفي سانلا ذخأو ادادح قاوسالا تلطعو ءارعلا دهشيل

 دعب ىحضلا تقو هنوديحو ايف لوسرلا نورضح اوناك مايأ ةثالث ءارعلا
 باوبأ اوحتفو قاوسألا ىلإ مايأ ةثالث دعب سانلا داعو .ناطاسلا ضوني نأ

 ناطاسلا ىعدتساو . دادحلا ءاهتناب اناذيإ بدابدلاو لوبطلا تعرقو :يواودلا

 دجسم باب ىح هاكردلا نم ساوقألا اوميقيل رعوأ : هل لاقو ىلع ةجاوخلا
 تبرق ةعمجلاف لالجلاو ةب.ألا بابسأ نم هدادعإ نكميام لك دعأو ةحجلا

 اممم : لاقف . نينمؤملا ريم ال بطخي ىح عماجلا ىلإ انسفنب بهذ فوسو
 لمعلا ىلإ اوردابف بحي امب مهلإ زعوأو خاب نايعأ ىعدتسا مث داعو . ةعاطو

 مايأ لالخ ىف ةعمجلا مو. دجسم ىح ىلعالا دبع رصق باب نم ةنيدملا اونيزف
 ؛ ابلثم خلبب اموي دحأ ركذي ال ةروصب سيخلاو ءاعبر الار .االثلاو نينثإلا

 هاكردلا ىح هنمو ىلعأللا دبعىح ىلإ قاوسألا نم ةريثكلا ساوقأألا تدتماو

 رجفلا ىح ةعبجلا ةليل ذنم ةئيزلاب اولختشاف « اهب نوميقي ىلا ءابجولا ءايحأو
 لابقتسالل ناطاسلا نذأو . تانيزلا نم ديزم ىلإ ةجاحراهنلا عولط دنعقبي لو

 ةايح هللالاطأ : ليئاكيم ىلع ةجاوخلا لاق سلجلا قرفت نأ دمبو . ةعئا ا موي

 كانه لبف تانيزلاو رصنلا ساوقأ نم هتماقإب مثرمأ ام لك مث دقل . ناطاسلا

 نيتماص نيئداه اوسلحي نأب ةيعرلل زعوي نأ ىغبني : ناطلسلا لاقف ؟ رخخآ رمأ
 بحيو تانيزو ساوقأ نم تماقأ ام لع ةظفاحم اهناكم ىف ةعامج لك نوكتف

 ؛ دحأ توص عمسن الف رم ىح بعل وأ ةكرح نم ءىث صخش نء ردي الأ
 فرس ةالصلا دعب انإف «انرورم دعب هلمع نوديري اهف ًارارحأ اونوكي نأ مهو



 هيا د د

 داع مث ةعاطو ًاممس : لاقف . ناتسراملل رخآلا بناجلا نم ةقيدحلا ىلإ بهذ
 . سانلا نم ةجحلا اوذخأو داوسلا نودنرملا لاجرلا جرخو رمآلا اذه ردصأف

 ةنيزلا كلت ىلع نايلغلا نم فالآ ةمررأ همامأو ربظلا ليبق ناطلسلا بكر

 ىفو هئارو نم يدغتكب دئاقلا ناكو لوسرلا ميدقت موي لبق نم اهتركذ ىلا

 ةيدقملا ىف باجحلاو بترلا باعصأو ناطلسلا ةيار تناكو ةصاخلا نايلغ هرثأ

 فل ريس سيئرلا ذاتسالا ناكو ؛ نيكن اكسلب باجحلا ريك مهتأارو نمو

 ةاضقلاو ليئاكيم ىلع ةجاوخلا هفلخو ةرضحلا نايعأو هوجولا عم ناطلسلا
 بكوملا ف ريسي ةفيلخلا لوسر ممعمو اهنايعأو حلب ميعزو ءانلملاو ءابقفلاو

 عضولا اذه ىلع دوسملا ىلإ ناطلسلا بكوم لصوو « ليئاكيم ىلع نيمب نع

 ةلجلجو عراقملا عرق ىوس هعطقي نكي مل ىذلا بيهرلا توكسلاو بيهملا

 هلكهوسك دفا وناكو ربنملا تحت ساج دجسسملا ليخد ايلف « بترلا بايرأ ةحلسأ

 ىف ساج اء ةرضحلا نايعأو سيئرلا ذاتساألا ساجو بهذلاب ىثوملا جابيدلاب

 ةماقإو ةبطخلا ةءارقب بيطخلا ماقو . ةفيلخلا ل وسرو ليئاكيم ىلع دعبأ ناكم

 تحن اوعضوو»و١ ناطلسلا ةلرخخ رضح او>ارتساو اوغرف نأ دعبو ؛ةالصلا

 راثنلاذخأو ؛ ةفيلخلل اراثث ريرحلا نم سايك أ ةسمخ ىف رانيد فالآ ةرشعردلا

 ريبكو سيئرلا ذاتسالاو ناطاسلا لاجتأو ءارماألا همدق امم كلذ دسمعب ىرتي

 مسا ىدادملا ىدانيو ةيده لك نوعضي أوناكو 2 مه دعب نم نورخألاو باجحلا

 لك نم غارفلا دعبو . ةضفلاو بهذلا نم ةرببك ريداقم كلذ نم عمجلا أسدبم

 هعمو ناتسراششلا ةهج نم ىربكلا ةقيدحلا ىلإ اك ار داعو ناطلسلا ضبن كلذ

 باتكو ةئرخلا لمحو ؛ سيئرلا ذاتسالا هبحو طالبلا لهأو ةيشاحلاو نايلغلا

 ىلع ةجاوخلا بكرو «قوسلا قيرط نع ةئارخلا ىلإ راثنلا نوفوسسملاو ةثارخلا

 اورثثو ألا, ارورس خلب لهأ ىدبأو قوسلا ىلإ لوسرلا, بهذو لبئاكيم

 نمأ يتح كلذكل احلا رمتساو ؛ ةفلتؤلا فئارطلاو هاردلاو ريئاندلا ريثك
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 راسو رخآ ٌقيرط نم "ىلع داع م ؛ ىلعألا دبع رمصق ىلإ اولصو نيح ءاسملا

 اواك أف ةرخاف ةبدأم اودعأ دق اوباكو «هرأد لإ بئوألا كلذ ُْق لوسرلاب

 نس عقو هل راص ام 0 نانساآلا اصول ١ ءاقل الثاط الام لوسرلل ىلع مدقو

 .ناطلسلا ىدل

 ىلإ ناكشم رصن وبأ ةجاوخلا بهذي نأ ناطلسلا رمأ ىلاتلا مويلا فو

 ؛« لوسرلا ةدوعو ةفيلخلا عم دبعلا ماربإ سرأششب همم ملكتيل سيئرلا ذاتسألا

 ةفيلخلا لوسر اوعدو كلانه اولتخا ثيح ةرازولا ناويد ىلإ رصتوبأ بهذف

 لك أاونّودو هعضو ىغبذيام لك رارقإ نم اوغرف ىح ليوط ثيدح مهنب رادو

 دعب ةفيلخلا ىلإ لوسرلا بلطي نأ نمضتت ناطاسلا اهيلع مقوي ةخسأ ىف كلذ

 مزراوخو نأسأرخ رومأ ناطاسلا هيف ضافي ديدج دبع رادصإ دادفب هغوأب

 نايدابقو لتخو نييناغصلا دالبو دنسلاو دنهحلا ةلمجو ناتسابازو زورميو

 ةءالوو لابجلاو ىرلا دالبو ناناكيكو ناتشلاوو :راركمو رادصقو ذمرتو

 ةفيلخلا بتاكيال نأو « ناتسريطو ناجرجو ناولح ةبنع يح ابلماك, ناهفصإ

 لسري نأ زوحيال امءباقلاألا نم بقل ىأ موحنمب الو ناتسكرتلا تاناخ ًاضيأ

 ناطلسلا نيب ًاقباس هيلع لاحلا ناك اك ةرسآألا هذه قيرام نع ًاما مهلإ

 ؛ىناملسلا « لوسرلا اذه دوعي نأو « هتلاب رداقلا نينمؤم ا ريمأ ةفياخلاو ىضاملا

 ريمأ ىأر نسح ىدم ىلع لدت ةعا هعم نوكي نأ ىلع دبعلا اذبب ةصاخ هسفن

 «لبق نم دحأ اماثم ىلع لصحي مل هنأ ةزيم اطل نوكتف ناطاسلا ىف نينمؤملا

 قيراط نع نامع ىلإو ناتسيس قيرط نع نامرك ىلإ ريسلا ًاروشنم ردصيو
 ١١ ةجاحللاو ىصحتال شويج عمجت دقو اذه «ةطمارقلا ىلع ءاضقلل نآركم

 الام يفيق كوعنإ 03 نآلإ نارا ف ةهو رع لرأ ماو كاذنآ ةعبتم ةداع هله تناك ( (1١

 8 13 أ "3 3 ةقعأل ل هيائسأ ثم شو 5 يلع 4 كم هم نادند يأ نادند درع م
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 انمارتحا الولو « لمعىلإ هجوي نأنم شيجلل دبالو حوتفلا ف عسوتلا ىلإ ةسام
 اندلاو نإف جحلا قيرط كلذب منفي ى ًانيقي دادغب ادصق انكنل ةفالخلا ماقمل

 ناسارخ ىلإ ةدوعلل هتافو دعب رطضا ل ولو .دصقلا اذهل ىرلا ىف اناقبأ دق ناك

 فوسو ءابجن لاجينأب انقزر دقو « ماشلا وأ رصم باوأ ىلع مويلا تنكل

 نمو هبوب لآب ةقادص انل نإو ؛لابعأب اوموقي نأ نم دب الو ممريغب قذز

 اوغلبي نأو ةظقي رثكأ اونوكي نأ مهيلع نكللو لاح ىأب مبجارخإ ديرنال

 ساسنلل انذأ دق انأل ؛ جملا قيرط اوحتفي نأو هيلع تناك ام ىلإ ةفالخلا ةلزنم

 دق نحن اهو ءانداوق دحأ فارشإب اوريسينأ ىلع ماسلا اذه جحلا اودعتسنأ

 ىف ٌدجنس انإف بأبلا اذه ىف دبج لذبي ل نإو «باطخلا اذهب ةجحلا انمهتأ

 شوبجلاو ددعلاو ةدعلاو ةببهلا نم انل امب انيساحي فوس ىلاعت هللا نآل كلذ

 . ىصخنال ىثلا

 ةجح نوكت ةركذ» ريرحت ىغبنيف قح هلك مالكلا اذه نإ لوسرلا لاقف

 لكب ناطلسلا رمصن وبأ ريخأ مث . هماقم ىلإ هوداعأو . انسح : اولاقف . ىدي ىف

 روش نم رشع سماخلا سيخلا موي ىفو . اغلب ارورس كلذب رسف ىرج ام

 لابقتسالا ءاهتا دعب ةرضحلا هومدقو اهتداسو اهئايعأو خلب ةاضق او رضحأ مرحلا

 ناكو « فويضلاب لكوملا هبحصي لوسرلا ءاج اكاضيأ ليئاكيم لع رضحو

 ريبكو ناكشم رصن وبأو ضراعلاو وه عامتجالا ريضح دق سهئرلا ذاتسالا

 ةعيبلا ةغيص مجرت دق ىذاتسأ ناكو « ىدفتكب بجاحلاو نيكنتاكلب باجحلا

 طورشلا نم هركذ ىغبني ام لك تنمض جابيدلاك ةعئار ةمجرت ةيسرافلا ىلإ

 لو اهلع علطيو اهاريل ةيبرع ةخسن هيلإ تمدق مث « لوسرلا ىلع تضرعو

 خيشلا ىلع هللا نيع : لوسرلا لاقف نيرضاحلا روبمج هعمس ريبج توصب صنلا

 نينموملا ريمأ نريخألو اتي اهنم كرتي ل هنإ « امامت ةيبرعلا ةخسنلا قباطت اهنإ
 ( قويبلا < ١ م)
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 :ناطاسلا لاقف ةيبرعلا ةخسنلا سعن وبأ أرق م“ . هءاقب هللا لاطأ اضيأ كلذ لكب

 ابملسف ٠ ةيسرافلا ةخسلا ىطعأف اهف ءاج ام لك يدل دك أو تحمس دق معن
 هذه كوام نم ادحأ رأ ملو . امتءارق ىف دوعسم ناطلسلا ذخأو هل رصن وبأ

 الوأ دهعلا ةغيص أرقف . ناطلسلا اذبك اهتباتكو ةيسرافلا ةءارق عيطتسي ةرسآلا
 طخ انت بتكف موم ةصاخلا ةريحما هل أومدق مث« فقوت نود ةدحاو ةعفد

 « ىذاتسأ هجرت امو دادغب نمد. اوءاج دق !وناك ام عيمج ةيبرعلاو ةيسرافلاب هدب

 ةلجو سيئرلا ذاتسالا لجّتسو لئاسرلا ناويد نم ىرخأ ةربح اورضحأ مث

 نع هتدارش بتك ىذلا ىدختكب دئاقلا الإ مرطخم اذه ىلع مهداهش ني رضاخلا

 كلذ اورضح نمو لوسرلا داعو . ةباتكلا فرعي نكي مل هنأل رصن وبأ هتاسل

 ةثالثلا ءال وه عم ناطلسلا قبو : باجحلا داع كلذكو خب لهأ نم ساجملا

 « كلذ نم دبال معن: باجأف . لوسرلا داعي نأ ىغبني . سيئرلا ذاتسأألل لاقف

 ىلاعلا ىأرلا ىلع اهضرعيو لئاسرلاو ةركذتلاو باتكلا رصن وبأ بتكيسو

 هرضحلا ممرلا بسح لسريس ام لكهيلإ سي !؟لوسرلل ةلصلاو ةعلالا ىطعيو

 لاقث . ةنيلخلا ىلإ لسرت نأ ىغبني اذامو ناطلسلا لأسف . بهذي ىن> ةفالخلا

 جابنلا نم نم فلأ نيرشع اولسري نأ قباسلا مسرلا ناك( ريذولا ىأ ) دحأ

 موي ىف راثنلا نم عمج ام لكو ةيشاحلا اهنم نم فالآ ةسمنو ةفيلخلل ةصاخ

 نم انالوم هب رمأي ام بناج ىلإ اذه ؛ ةرماعلا ةنارخلا ىف ظوفحم وهو ةبطخلا

 تأرق ىنأ ركذأو ١ لوسرال ىطعي ام مولعمو ؛ روطعلاو رهاوجلاو ةسبلألا

 ناكو ؛ زاوهاألا ىف بوقعي هوخأ ىفو: امدعب هنأ ثيللا ني ورمع رابخأ يف

 بهذف « ابيف همازبهتاو برحلل هريسل هيلع الماحتم هللا ىلع دمتمملا ةفياخلا

 ةدوعلا, ورمع اودعو دقو بوّقعي ىخأ ورع ىدل ةرافسأل عبصإإلا ىبأ 52 دمحأ

 ورع دقتف , كلانه ءاوللاو دهعلاو ةيلوتلا روقنم هلصب ىح روباسينب ءاقبلاو

 داع نأ دعب هسفن لوسرلا نكلو ؛هدامأو لاحلا يف رانيد فلأ ةئام لوسرلا
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 ورمع قفثأ دهعلاو ءاوللاو ايادهلاو ناتعاشو نامداخخ هتبحصبو روباست ىلإ

 ةمبمو ةرافس ىف ءاج دقف اذه ىناملسلا امأ « نأشلا اذه ىف مرد فلأ ةئارعبس

 بوي اميحو مرد فلأ ةئامب ةلصو ةرخاف ةعلخم هيلع مني نأ ىغبنيف ةريطخ

 : ناطلسلا لاقف . ذئتقو انالوم هب رمأي ام سنمب هب دوعي نأ هيلإ انبلط ام هعمو

 ذاتسألا هحرتقا دق ناكام رثكأ ةفيلخلا هاباده ىلإ فاضأ مث ءادج نس

 بهدلاب ةجوسنم رشع اهنب ةنيمم ابلكو عاونأألا ىش نم ةلح ةئام لجسف سيئرلا

 ةديج ةيصقم ةراش اتئامو روفاكلا نم ''"ةماث ةثامو كسملا نم ةقح نوس#“و

 قاؤللاب هول لاقثم فلأ نزب بهذ نم سأكو انيمم ايدنه افيس نوسمخو ةداغلل

 ةرشعو ناشخدي لعل نم ادج ةسيفن ةعطق نورشعو ترقايلا نم عطق رشع م“

 نم ةسمخو جاببد نم عقاربو حورسب ةياتخلا ناسأرخخ ليخ 554 نم سوؤر

 بجب :امليجست نم ءاهتالا دعب ناطلسلا لاق مث ؛ نيزاتمملا كارثألا نالغ

 ناويإ ىف سلجو اعجار لفق م . انس : سيئرلا ذاتسألا لاقف : هلك اذه ةئبب“

 .اوفرصناو رماوألا مهيلإ ردصأو ةنارخلا ىلع نيمئاقلا ىعدتساو لئاسرلا ناويد

 رصن وبأ ىذاتسأ بتكو . هبعأو ناطاسلا هدهاشف كلذ لك نئارخلا لامع دعأو

 دقو « ءاشنإلاو لسرتلا ىف اقح هنامز مامإ ناك دقف « ةباغلل ةغيلب ةلاسرلل ةخسن

 تاناخخو ةفالخلا ةدسا لسرت بتكلا تناك ذإ  لضفلا وبأ - انأ اهثررح

 ءابلكلئاسرلا كلت روص ىدل ناكو ىطخم اهلك فارطآلا كولمو ناتسكرتلا

 ضايرلا كلت ىثم تعاض نأ ىلع فسآلا لك ف سألاو أدع اهوفلتأ مهنكل

 ىلأ ىلع ًاديرف الجب خيراتلا اذه نم لعجت تناكدقف « لئاسرلا ىنعأ ةيناوضرلا

 امج جردتل لجو رع هللا لضفب ام موي اهيلع روثعلا نم اسناني تسل
 تنردو . زيرعب هللا ىلع كلذ امو ميظعلا ردصلا اذه لاح ىلع سانلا علطيلو
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 نيتخللاب تعرق مث اهتمجرتب م رلا ذاتسالا ىلع رصن وبأ اهضرغو ةركذتلا

 . غلاب بأ عضوم ت راصو ناطاسلا ىلع ةيسرافلاو ةيبرعلا

 ةرخاف ةعلخ هوسبلأو مرش 0 تسلا موي ىف لوسرلاب اوءاجو

 نثيسأرو ةلغب حلم ا بهذلا نم لاقثم ةئامسمخ ابجيسن ىف « 0 ىلع علخي امم

 ةفيللا مساب ايادهلا نم ناك ام لكرثأ ىف هيلإ اولمح مث ؛هوداعأو ؛ ليخلا نم

 ذاتسالا ىدهأ اي« ةئيمث ةلح نورشعو هسفن لوسرلل ةلص مرد فلأ ةثأم ابعمو

 .ةسبل أل | نمعطق رشعو راني د ةءامصمخو ابعقرب اهلع ةجرسم ةلغب لوسرلا سيئرلا

 رداغو . ةفايضلاب لكوملا عم لوسرلا ىلإ ةلاسرلا باوجر صن وبأ ىذاتسأ ثعبو

 اواسرأ دقو مرحلا رهش نم نيرشعلاو ىناثلا سيلا موي ىف خاب ةئيدم لوسرلا

 قيرطلا ءانثأ ىف رخآلا دعب دحأو مهم ةثالث دوعي نأ ىلع ا أ ثم ةسمخ هعم

 لك اركذيل دادغب نم نارخآلا داعي نأو رابخالا نم دجتسي ام لك نيلماح

 ىهنيل اركنتم ريسي نويعلا نم الجر ساوسلاو ةلاّجراا نيب اوسد ؟ « ىرجام
 ناكو « ةاعسلا ءالؤه دي ىلع ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإ رثك وأ ّلق ىربام لك

 فرط عضاوم ةدع ىف ركذأسو رومأللا هذه موه لثم ىف ةبآ دوعسم ناطلسلا

 ةفاك ىلإ '""ةيرادكساللا ةطساوب لئاسرلا تلسرأو . نأشلا اذه ىف هرامخأ نم

 ىح اريثك هب اوفتحيو هل قيلي امب هولبقتسيل لوسرلا قيرط ىف ىلا تاالولا
 . ايضار بهذي

 ةروصو ةفيلخلا باطخ بتك أسف « ةصقلا هذه درس نم تغرف دقو امأ

 . ىدعوب تيفو دق نوك ل ديعلا
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 باتكلا ةخسن

 نينم ولا ريمأ هللا رمأمئاقلا مامإلا رفعج ىبأ هللا دبعنم ٠ ميحرلا نمحرلا هلل مسي

 ديعس ىبأ هللا ةفيلخ ريبظ هللا ءادعأ نم مقتملا هللا دابعل ظفاحلا هللا نيد رصان ىلإ

 نيمأو ةلودلا نيمي نيماسملاو مالسالا فبكو نيدلا ماظن نبا نينمؤملاريمأ ىلوم
 كيلع مالس  هللاب ىداضنعا : ىلاعلا عيقوتلا  نينمؤملا ريمأ ىلو مساقلا ىأ ةلللا

 نصي نأ هلأسيو وه الإ هلإ ال ىذلا هللا»و ( كيلإ ) دمحي نينمؤملا ريمأ نإف
 . سو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص هلوسر دمح ىلع

 ةمعنلابو كب نينمؤملا ريمأ عتمأو « كتطايحو كظفح هللا نسحأ « دعب امأ

 دملاو كيم هالخأ الو كدنعو كيف ةسيفنلا ةيهوملاو ةليلجلا ةحتملاو هميسجلا

 نيميرملا ربجتملا كلملا ريحرلا زيزعلا ميدقلا متادلا هتزعب رداقلا هتمظعب رهاقلا هلل

 قلاف ؛ تومي ال ىدلا ىلا توكلملاو هاببلاو توربجلاو ءالثلا ىذ راكستملا

 « صانم هئاضق نم دجوي الو صانعم هزجسعي ال «حاورألا ضباقو حابصألا

 اباتك لجأ لكل لعاجلا ؛ راهلاو ليالا هيلع بقاعتي الو راصبألا ميردت ال

 قوت هللا «اردقم ادمأ ىح لكلَو اردصم دروم لكلو اياب لمع كلو

 لسريو توما اهيلع ىضق ىلا كسميف اهمانم ىف تمت ل ىتلاو اهموم نيح سفنألا
 هندوب رلاب درفتملا نوركفتي موقل تايآل كلذ ىف نإ ىمسم لجأ ىلإ ىرخألا

 ةيضقلا ىف الدعو ةيربلا لع هنم اهح ةمولعم ةدمب ءاقبلا نم هقلخ نم لكل عاجلا

 هتاجانمل ليلخ الو هتافاصمل قص الو لسرم ىف الو برقم كلم هنع جرحي ال

 ةعاس , فلو رخأتسي ال مباجأ ءاج اذإف لجأ ةمأ لكلو لجو رع هللا لاق

 .نوعح رب « انيلإو اهيلع نمو ضرألا كيري / ن انإ همسأ زع لاقو ؛نومدقتسيالو

 ةرشأ ريخ نم سو هلآ ىلعو هيلع هللا ىلص دمج راتخا ىذلا هلل دملاو

 |هفيرشأو ابسن اهمرك أو ابسح شي رقلضفأ نم هافطصاو ةمورأ مرك أ نم هابتجا
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 آيل وسرو ايدبمو ايداهو اريذنو ارثيمو ارينم اجارس هئمبو ءأعرف اهاكزأو الصأ
 ىرشبو اويلظ نيدلا رذنيل هيدي نيب ةجحو هيلع الاد و هيلإ ايعاد ايضرم
 هديعو هللا ليبس ىف دهاجو ةمآلا مصصنو ةنامآلا ىدأو ةلاسرلا غلف « نينسحملل

 . ”ظعو مّركو فرشو سو هلآ ىلعو هيلع هتلا ىلص نيقيلا هاتأ ىح

 امسارغ تلع ىتلا ةلملا كلت لهأ نم نينمؤملا ريمأ بختنا ىذلا هلل دمخاو

 نوصتو اهلصأ نيزتو اهتموثرجمخسو اهتمورأ تكحتساو اهساسأ م و!!تسرو

 ةفالخلا بابل نم هانطصاو « اهدانز وكذي ىلا ةمالا نيب نم هابتجاو : ابعرف
 هصتخاو ؛ ةيكرلا قئالخلاب هدرفأو « ةليمجلا اياجسلاب هدح-وأو ؛ اهباهش ريني ىلا

 هللا مال مياسنلا اهارجأو اهقحأو اهالوأو اهبجوأ نم ىلا ةيضرلا قئارطلاب
 ليبقلا كلذ نم ( وه ) ام لك ىفوأف «هئارضو هئاسأبب ءاضرلاو هتاضقو ىلاعت
 وهو حضاولا رينملا مهقي رط كلمسو اصلا هفلس جاهم ىلع دصقو هكساسو هعبتاو
 ىلاعت هللا غبسأ امب ةي”نرلا ملوم لباقيو ركشلا نم هناسل بطري ام ىلع ةحنملا ىف
 هارذ لج ىذلا هل رخس ام لع اهاضقب هئاضرب ةلزانلا ىفلتيو ريصلا نم هيلع
 اهنبمو اهررقي اب ةمعنلا طيترو هالومو هقلاذ نيلاخلا ىف ركشلا قدح ىنطقيو

 هياع ةجحلاو ةئباس امريف هيدل ةبهوملا نأ ىريو اهيفعي ىذلا باستحالاب ةلزانلاو
 فرتعم وهو هناحبس هير نم ةمقنلا ىف رذعي الف ةغلاب اعم أمهم ةحلصملا داقتعاب
 ادئاح هللا لضف نم ديربلل ن وكيل هئالتباب ةيئانلا ف ضار هناسحإب ةفراعلا ىف
 هينعي الو تارجلا عيمج نم ةديافلا هديفيالو | رئاف ”ىلعملا حدقلاب باوثلا نمو
 ىضقي وهلضفب معنلا ىدنيي هناحبس هنن نأب هنم ايلع تالالا تف رصنا فيك ةدياعلا

 درفتي و هتيشمب اهيضميو هتدارإب اهفالتخا ريديو هتكح ءايشآلا ردقي و هلدعب اريف
 نوكي نأ مهم لكى لع بجويو هنكح ىلع مهلاوحأ فرصيو هقلخو ةكسلم ىف
 ءارسلا ىلع هاوس دمح ال نم ناحبسف « انعذم ايضار هماكحأبو اماسم هىماوأل
 همسأ لج وهو « ءاخرلاو ةدشلا ىف هاياضق ( ىف ) مههيال نءكرابتو ءارضلاو



 ا ااا ع

 . نوعجر انيلاو ةنتف ريخلاو رشلاب كوابنو لوقي

 ؛ هتلابرداقلا ىلا رهاطلا ىقتلا مامإلا لقن نم هتيشمىلاعت هللا "دبتسا الوم هرج

 هتمارك رادو هلالجإ لحم ىلإ .اينافو ايقاب هحور سدقو اتيمو ايح هيلع هللا لص
 هاب أب هقيللأو موتحأ لجالا ةياغ هغولبو مولعملا دمألا ةياهن ىلع هئافشا دنع

 ىح لك ىلع ىلاعت هللا همنح ام ةوسأ نيعمجأ مهيلع هللا تاولص نيدشارلا ءافلخلا
 هبلعل رارقلا راد ىلإ هلاقتلا نينمؤملا ريمأ نسحأو هادي هرطف قولو هاوس

 نم هل ميركلا هللا دعأ ام هناطع] وراربألا هئايبنأ ةقفارم هايإ هلا ضيوعتب

 هثروأ ةقرفلا مومو ةق رخلأ غدل نكل ةماقملا راد ىف لواحلاو ةماركلاو ةحارلا

 ملسو اعجرتسم ىبلاو سماللا نيب فقوف امومشو افسأت هسكو اموجوو ةناكتسا

 هضقن ف ضراعب الو هماكحأ ىف بلاغي ال اج مو ًايطعم سمالاو قالا هل نمل

 ريمأ أجلف :رأش ىف ره مهب لك ضرآلاو تاومسلا ىف نم هلأسي «هماربإو

 هنم هللاديري ام ىلإ تاظأ ىلا ةمداطلاو تملأ ىتلا ةمداقلا هذه بقع نيسمؤملا

 هيلإ انإو هلل انإ لاقو عجفتو عاترا نأ دعب عجرتساو ناكستساو هيلع هبجوأو

 تارمغلا نم قاغم لك ةجلاعم دعب ركشو ىضرو ريصو بستحاو نوعجار

 سدقو هنع هللا ىضر هللاب رداقلا مامإلا ىأر نأك ذإ تاملالا نم ملوم لك ةعفادمو
 ةعاطإ ىف ةمرعلا قيثو نيدلا ىف ةميكشلا ديدش ايسار المج هيلو ابقاث امجن هحور

 طارص ىلإ هيدبيو ميعنلا تانج ىف اهب هنكسأ ةولص هيلع هللا ىلص نيملاعلا بر هللا

 ةّجالا ىف هتج رد ىلعيام هقالخأ ميركو هلاعفأ ليمج نه هحور سدق هلو. ميقتسم

 ريمأ ىأرو «نينسحلا رجأ عيضي ال هنإ نيملاعلا ىف هتجح حلفتو نيحلاصلا

 هذه ىلع عزجلا نعرطاخلا فرص ةيفاصلا هتركفو ةبقاثلا هترطفب نينمؤملا

 هتنامأ در ىف ىلاعت هللا ىلإ ةبغرلا لصوو باوثلاو هنع رجألا ءاغتبا ىلإ بئاصملا

 هلع هللاب رداقلار هاطلا مامإلا ىظحي نأ هلأسي مو وهافكتسا ا هضارن] ومال وم ىلع

 مب هفلزيو هيلإ ةيرقملا راسل لاعفأ نم همدق مب ةنارفقغو هنا وضرو هللاتاولص
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 فحتلا متاركديلإ ةلصومو نارفغلاب ةرشبم ةكئالملا هاقلتت ىّح هيدأ اهنم قبس
 تانجو ناآوضرو هنم ةمحرب مهر مرشبف ىلاعتو كرات هللا لاق :ناوضرلاو

 . ميظع رجأ هدنع هللا نإ ًادبأ اهيف نيدلاخ ميقم يعن اهيف مل

 نه صنلاب هيلع بجوو هيلإ هللا هلكو امب مايقلل نينمؤملا ريمأ بدتناو

 عدصلا بئريل هيلع هعرصم رونو هعجضم هللا مركهللاب رداقلا رهاطلا مامإلا

 ثدحام ىفالتيو لاخلاو نهولا ريجيو صاألا نم تتشت ام مضيو ناسلا ميقيو

 أ ىف هابإ هظفحتسا ام ظفحو هتيعر ىف هللا حب موقيو للؤلاو غيزلا نم

 اهرئابجو:ةرسآألا رباك أو اهئاعو ةوعدلا ءايلوأ ةرضح ًاماع ًاسلجم سال هتبري

 ريمأ ىلإ !وبغرف ءاحاصلاو لئامألاو ءابلعلاو دوهشلاو ءابقفلاو ةاضقلا نايعأو'

 اوطعأو مهيلع ةعاطلا نم هللا هبجوأ ام اومزتلاو مهيف هللا قحح مايقلا ىف نينمؤملا

 هللا راثأ دقو داعستساو كريتو دايقتاو ىضر قافصإ ةعيبلاب مهنا قفصلل

 قئولا ةورعلاب كسلا ىلع مهلدو ىدملا ىلإ مدشرأو مرئاض صلخأو ممرئاصب

 ةلضع لكو ةلئاز ةلزان لك حبصأف لخي امم ضقنلاو لج ام بطخلا ناكو

 هباتكن ينم ؤملا ريمأ ردصأو اهشكتم اداب حالص لكو افلتؤؤم قرفتم لكو ةيلاج
 هئابآ بصنم بصتتاو ريبدنلا هلالذإ ىلع ىرجو رومألا هل تماقتسا دقو اذه

 نيعمجأ .مهيلع هللا تاولصف نييدبملا ةمثآألا نم هفلس دعقم دعقو نيدشأرلا

 لحي اهف هاضر ارثوم ناعبيو ربظيو ناعيو رسي اوف ىلاعت هللأ ربق نم ًاردشتسم
 ىضريو فالزب ام هيلإ ًابرقتم ىنعَتي اف هللا صأب ًاذخآ دصقيو قأيو دقعيو

 هتبارقب ايرقت رؤي ال باسحلا ءوس رم افئاخ باوالا نم هدنع ام ابلاط.

 ةزوحلا ةطايح ىف الإ ةيور الو اركف لمعي الو هقاقحتسا نع دبعتلا رخوي الو
 برشلا بذعيو برسلا نمؤيو قوتفلاقتريو. .قوقحلا مّوقي نأ ىلإ ةيعرلاو
 قرفيو ابعايتأ قرميو اهراثآ ىنعيو اهرانم مدهيو اهران دمخعو نئملا ءقطيو



 هرومأ عبمج هاعرتسا اهيف هداشرإو هالوام ىلع ةنوعملا هللا لأ.يو ءابعايشأ.
 ٠ هئارآو هعازع ف باوصلل هقفونو هئاحنأو

 كدي نينمؤملا ريمأ ةعبب ىلإ هقيفوت نسحو هللا ةكرب لع كب هللا ىيعتم ددماف

 ىذلا هتلود بابش كنإف كرصم هيوحب نم راسو كبحص نم لك اهيلإ دديلو
 دمحأ ىلع رجأو « دكرب ال ىذلا اهماسحو دكشي ال ىذلا اهدبارو دمض ال

 كإ هانلوس ام ةياعر ىف كايازم مرك أو كابا لمجأو كقئالخ دشرأو كفئارط

 نينمؤملاريمأ نإف افوطع اًمأو افوؤر ابأ ةيعرلل نكو « هتئالكو هظفحو هتطايحو

 كيلإ ةذفنملا نيهلا كسفن ىلع ذخو مهنلابإل كاعدتساو مهتسايسل كاعرتسا دق

 نينموملا ريمأ نيمأ دبشمب كيدل نم عيمج ىلع اهفوتساو باتكلا اذه ذخأ نم

 ةئاق مهبلعو كيلع نينم ملا ريمأ ةجحو هللا ةجح نوكتل ىنايلسلا دمع نب دمت

 نيمآلا ةقثلا لحم نينمؤملا ريمأ دنع كل أ ملعاو « ةمزال ةبجاو اهب ءافولاو

 كيلع ربظتسي لو كب ربظتساو كيلإ رمآألا ضف ناكذإ نينظلا مهملا ال

 ةداعساا نإف نيحافملا نم نوكنتو نيصاخملا كلاسم اهيف كلست كنأب هنم ايلع

 مان هيف كلو رفوتم كيلع ريخلا لك ريخلاو ةعمتجم هيف ةكربلاو ةنريقم كلذب

 لف الو امحاصم لمبي ال نينمؤملا ريمأ نأ ةماعلاو ةصاخلا دنع رّرقو ؛ رمتسم

 نيلئاقلا قدصأ وهو لوقي ثيح نيملاعلا بر هللا رمأب كلذ ىف اذخآ امياعر.

 فورحملاب اورمأو ةوكرلا اوتآو ةولصلا اوماقأ ضرألا ىف مهاَنكم نإ نيذلا
 .رومألا ةقاع هللو ركنملا نعاوبنو

 عاقرلا كنع مادأو عاتمالا كب هللا نسحأ كلابإ نينمؤملا ريمأ ةاجانم هذهو

 اهركذ رشنيل ةفاكلا ىلع هتنمضت ام ررقو اهردقل ماظعالاو امل نانحالاب ابقلتف

 ةهوطع نم م هللا هحابأ ام ىلإ اونكستلو رورسلاو لذجلا هب لماكتيو روهمجا ىف
 ىلع نينم ولأ ريمأللا ةوعدلا رقأو ؛ مويلإ ةفأرلا نيعب هرظنو مهيلعا"٠ ١ نينهؤملا ريمأ
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 باوجلاب نينمؤملا ريمأ ىلإ ردابو ءاديعمو اندم و اديفعو ام اعمسم تاكنامرانم

 باوصبي هعلطأو « هيعدتسيو هق وتب هنإف هيف هنم ١ كرايتخا, باتكلا اذه نم

 هتعاط ىف لكاوشلا دحأ ىلع كتماقتساو هيضمو هدير ام دادسو هتلن امف كرأ

 ءهنلا ءاشنإ هعقوتبو هبقرثيو هبلطتيو كلذ فكوتي هنإف هتعباتم ىف قئارطلا لمجأو

 ةلياحلا ةمعنلابو كب نينم وما ريمأ هدمع ةكربو هتاكربو هللا ةمحرو كيلع مالسلاو

 ىلع هللا لصو كنم هالخأ الو كدنعو كيف ةسيفنلا ةهوملاو ةميسجلا ةحنملاو

 . هدو هللأ انيسحو نيعمجأ هلآو لع

 هللا رمأب مئاقلا مامإلا رفعج ابأ هلا دبع نب هللا دبع انالومو انديس تعياب

 قدصي رارسأو رامإو داقتعاو رايتخاو ىضرو عابتاو عوام ةعيب نينه ملا ريمأ

 ريغ اعئاط ىمرع نم تابثو ىنديقع نم ةنصو ىيوط نم صالخإو ىين نم
 نسحب ادمتعم هتكريب افرنعم هقحب انعذم هلضفب ارقم لب ربجم ريغ اراتفغو هركم

 ةماعلاو ةصاخلا نم هدهع ديكوت ىف نم ملاصمب ملعلا نم هدنع امب املاع هتدئاع

 مغرو نيدحاملا عقو ءايلوآلا رعو ءامهدلا نوكسو بقاوعلا رمأو ثعشلا مو

 نينمؤملا ريمأ هللا رمأب مئاقلا مامإلا انالومو انديس نأ ىلع نيدناعملا فنأ

 هتيالوو هتمامإ ةمآللا لع ةبجاولا هتعصانمو هتعاط ىلع ةضرتفم هتفيلخو هللا دبع

 نهاد الو هب باترأ الو كلذ ىف كشأ ال هدهبب ءافولاو هقحل مايقلا مهل مزاللا
 صاخ نم هئادعأ ودعو هئاياوأ ىلو ىنأ ىلعو « هريغ ىلإ ليمأ الو هرمأ ىف

 ةمذ ءاربإو دهعلا ءافوب هتعيب ىف كسمتم بئاغو رضاحو ديعبو بيرقو ماعو

 ىعاطإ نأ ىلعو « ىرهاظ لثم هيف ىريضضو ىينالع لثم كلذ ىف ىئرس دقعلا

 اندمسل قنع ُْق | مدل] ىذلا هايإ ىديكونو ىسفن ىف تمقو ىلا ةعيبلا هذه

 ىميزع نم ةماقتساو تين نم ةمالسب نينمؤملا ريمأ هللا رمأب مئاقلا انالومو.



 سس لإ مس

 لوؤا الو ابنم ىيش ضق: ىف ىعسأ النأ ىلع” .؟قارو ىناوه نم رارمتساو

 لاح لك ىف هل مصنلا عدأ الو ةدشلاو ءاخرلا ىف هترضم دصقأ الو اهيف هيلع
 دئع ام ايش ريغأ الو ةينلا رومألا لك ىف هنالاوم نم ىلخأ الو ةيصاقو ةيناد
 هدضب ىبوطو ين بوشأ الو هم بوتأ الو هنع عجرأ الو ةعببلا ذه ىف ىلع
 ؛ هدسفي ام لاوحألا نم لاح لك ىلع الو تاقوأللا نم تقو ىف هفلاخأ الو

 ىف ةعيبلا هذه لثم هءابدأو هيشاوح عيمجو هناجومو ةمدخو ةناكسأ انضيأ لعو

 . أهدورعب ءافولاو أمطورش مازتلا

 هللا ىنذخا ويب اني فئاخ ريغ انمآو هراك ريغ ايضار كلاذ عم تمسقأو
 ىذلا هللاو تلف هيدي نيب فقأ موي هقح كردي ىببلاطي و هيلع ضرعأ مو اهب

 كردملا بلاغلا لاعتملا ريبكللا ميحرلا نمحرلا ةداهششلاو بيغلا ملاع وه الإ هلإ ال
 ام هبلعك ىضم امب هلعو تاومسلاو نيضرألا ىف هيلع ذفن ىذلا كلبملا رهاقلا

 دبع لك قحو اهلك تاماتلا هتايلكو ايلعلا هتايآو ىسحلا هللا ءامسأ قحو تآ وه

 قحو هب لزنو لزنأ نمو ميظعلا نآرقلا قحو هقلخ عيمج ىلع هللا ذخأ قاثيمو

 هيلع هللا لص قطصملا ىنلا دمم قحو ناقرفلاو روبزلاو ليجنإلاو ةيروتلا

 تارهاطلا هجاوزأو نيبجتنملا هباحصأو نيرهاطلا هتيب لهأ قحو سو هلآو

 نيلسرملا ءاينألاو نيبرقملا الملا قحو نيعمجأ مالسلا مهيلع نينمؤملا تابمأ

 ىم هلالج لج هللا علطب عوط ةعيب ىديو ىناسل اهب تدقع ىلا هذه ىعيب نأ
 ابلهأ ةالاومو اهترصن ىف صالخإلا ىلعو اهيف امب هتمرب ءافولا ىلعو اهدلقت ىلع

 قلأ ىح ركمالو بيعالو لايتحا الو ناهدإ ال لابلا بيطب كلذ ض رعأ

 الو ثكأن الو بيرتسم ريغ اهم ىنمزل امف ةنامآلل ايدؤمو ايف ىدرعب ايفوم هللا

 نف مهيأ قوف هللا دي ىمألا ةالو نوعيابي نيذلا ناكذإ ثناح الو ل وأتم
 « امظع ارجأ هين ويسف هللا هيلع دهاع امب ىفوأ نمو هسنفن ىلع ثكتني اهنإَف ثكن

 ىّففص اهب تيطعأو ىدي اهب تطسبو قنع اهتقوط ىتلا ةعيبلا هذه نأ ىلعو



 دسم 0م بيش

 ٍدامجاوةقفاومو ةعاطو ةعباشمو حصنو ةالاومو ءائو نم اهبف لع طرتشا امو

 اء هلسرو هئايبنأ لعذخأ امو ال وئسم(هنع) ناك هدبعنإ هللا دبعع ٠ ةغلابمو

 ذخأ امب ثيششتأ نأ ّلعو هقيثاوم دكؤم رم هدابع نم دحأ لكل عو مالسلا

 ليمأالو ميقتسأو باترأالو صلخأو ىصعأالو عيطأو لدبأ الو اهنم ىلع

 ءافولاو قملا ىوذو مهتعاطب ةعاطلا لهأ كسمت هيلع هللا تدهاع ام كسمنأو

 وأ ابطورش نم اطرشتلديوأ اهنم ايشوأ ةعيبلاهذهتثكن نإف ؛ مهنافوو ميت

 الات وأ اناعم وأ ارسم اهرومأ نم ارمأ تريغوأ اموسر نم ًامحر تضقن

 نم تيطعأ ايف تيلخأوأ تنهدأ وأ اع !رفكموأ اهبلع ايمعتسم وأ الوأتم وأ

 ىلا لبسلا نع بغرأ نأ ىلع هقيثاومو هللا دوبع نم هب تذخأ امفو ىسفن

 دوقعلا نع ىيشدطبتي وةنايخلاو ردغلا لحتسيالو ةئامألا رقتح ال نما مصتمي

 هلزنأ نمو هب لز نمو هلزنأ نمو ميظعلا نآرسقلاب ترفكف ةدوقعملا

 هشكو هللا كمالمب تنمأ امو نائيرىمهلوسروهللاو هلوسرو هللأ نم تئريوهةيلع

 ةيقب هكلمتأ وأ نيميلا هذ ىظفلت تقو ىف هكل:| ام لكو ؛رخآلامويلاو هلسرو

 ضرع وأ شرف وأ بايث وأ ةينبأ وأ رهوج وأ قزر وأ نيع لام نم ىرمع

 كالماألا فونص نم كلذ ريغ وأ عرضوأ عرز وأ ةمئاس وأ عايض وأ راقع وأ

 هللا ليبس هوجو ىف نيكاسملا ىلع ةقدص هبطخ لقي وأ هردق لحب امم ةداتعملا

 نم ةليحت قكلمو ىلام ىلإ | هم ءيش وأ كلذ عجرب نأ ”ىلع مرحم نيملاعلا بر

 ضيراعم نم ضيرعت وأ باسالا : ببس وأ هوجولا نم هجو وأ ليجلا

 هكلقأ وأ نيهلا هذبب ىظفلت مقر 2 ىثأ و أركذ نم كلمتأ كوام لكو نامإلا

 ةباد نم ةكبلمأ عاركل كو مهنالو نم ءىش عجريال هللا هجول ا رحأ ىرمع ةيقب

 جوز لكو هللا ليبس ىف قلاط ىرع ةيقب هكلمأ وأ لج وأ رامح وأ لغب وأ

 ةيمعت الو ةعجر ال انئاب امالط قلاط قلاط ىرتع ةيقب اهجوزتأ وأ ابتجوز

 تضقن يىمو لالا هذه لثم ف صخرلا هيف لمعتسي ىلا بهاذملا نم بهذمع



 ل مام تس

 ابيلع تيمعتسا وأ اهدعاوق نم ةدعاق تفااخ وأ هذه بعيب طو رش نم ًاطرش

 ملوأ دبقع |[ وه |ام فالخ ىناسلب تركذ وأ اهيف تلّوأت وأ ت”رفكوأ

 ةكم نطبب قيتعلا ما رحلا هللا تيب ىلإ جلا .٠" «لعف لمع نطاب ىلوق رهاظ قفاوي

 افرع ىم هللالبقت الف نيدلا هذبب فوأ ل نإو اهيف ًاسراف ال الجار اجح نيثالث

 هتنوعمو هترصن ىلإ جاتحا موي هللا ىلذخو ابطئارشب ىئازتلا دعب الإ الدع الو

 ىف ةيفاعلا ىمرحو هتوقو هلوح ىعنمو قوقو ىسفن لوح ىلإ هللا ىنااحأو

 تفلح ىعيب اريف ةروطسملا ةعيبااو ىيمي نيهلا هذهو . ةرخآلا ىف وفعلاو ايندلا

 ةدوقعم قنع ىف ةقوطم ةمزال ىهو اهئافول ادقتعم افلح اهرخآ ىلإ اهوأ نم ام

 مكاقلا مامإلا رفعج ىبأ هللا دبع انديس ةين ابعيمج ىف ةينلاو ضعب ىلإ ابضعب

 ًايفاك اريعو نيدلاو ايندلل ًايفاو الوط 'هءاقب هللا لاطأ نينمؤملا ريمأ هللا رمأ

 زعأو هءادعأ بكو هتءلك لعأو هباطخ مركأو هتابار رصنو نيعمجأ حاصنلا

 . ''"اديبش هب ىفكو كلذب ىسفن لع ىلاعت هللا دبشأو هبابحأ

 لبس ىبأ ةجاوخلا لاوحأ ركذ

 هيلع ضبقلاو « ضراعلا ىقزوزلا نسح نب دم

 م1 «انليحر لبق رد فزوزلا لبس ابأ نأ دلجلا اذه ىف تركذ نأ قس

 ةدبكم خلب ىلإ ةنزغ نم رفسلا هنع هللا ىضر دوعسم ناطاسلا دارأ اميح ىأ

 امبسب عقو ةدسبكم ءهب عاقيإلل ةيوق ةسيسد سدو شانتوتلأ هامشمزراول

 بابسأ مضوأو ةديكملا هذه ةصق حرشأسو ىربك ةنع ىف هسفن لبس وبأ

 . اليصفت هيلع ضيقلا

 ناطلسلا عور ىف عقوأ ىنزوزلا لهس ابأ نأ رصن ىبأ ةجاوخلا نم تعمس

 ك0

 :٠ 315 ىلإ 904 نس « ةميملاو باتكسلا ةيسرافلا ةجرتلا اده دمب يتوبلا هدوأ 000



 لس ماع دسم

 ناقر امش ىف هيلع ضبقلا ىغبني ناكو هوسلا ىلإ لايم شاتنوتاأ هاشمزراوخ نأ

 ىلمك ةاتعلاةدرملا ىلع ىضق دقو. كابمشلا نم ديصلا تلفأ امنأكف بهذ دقو امأ

 نئازالا هل 2 شاتنوتلا هاسئمزراو+ لظ اب ىزاغلاو قرايرأو ببي رق

 هسياع ىضق ولف هتدعو هدنجو عساولا ملم بناج ىلإ ةريفولا لاوماآلاو

 ةميظع ةلود ةلودلا تمنغل ناطلسلا لبق نم دمتعم ىلإ هدالب ىف صماللا ضوفو

 نأ ىغبني ذإ كلذ : 9 امو : ناطلسلا لاقذ . اريثك ادنجو ةماع ةنازخو
 لمع اذه : لبس وبأ لاقف . لامعألا هذهم مايقلل ميظع دئاقو شيج كلانه ن وكب

 مرا طخ ناطلسلا 7-0 أب كلذو ءاموتكم ًارس رمآلا لظي نأ طرشب ريسي

 ةرضحلا نيلاوملا نم وهو تاك شورج ريسمأ قوجتم دئافلا ىلإ اباطخ هدي

 هلتقو هيلع ضبقلا ريدبف هاشمزراوخخ مدا نيشطعتملاو مدراوخ ىف ةيناطلسلا

 هاشمزراوخلام مواعمو عابتأللا نم سراف فال ةثالثلا ةبارق كلانه ناطلسال و
 بوتكم باطخلا نأ قوجنم ىرب امدنعو « هيلع ءاضقلا لبسلا نف عابتالا نم

 دحأ علطي الأ ىغعبني هنأ ىلع رمأللا اذه ىلع مدقيو هتمزع ىوقت انال وم ديب

 كنأ ثيحو ىأرلا معن :ناطاسلا لاقف .كلذ ىلع باتكلا دحأ وأ هريغ
 هطخب ناطلسلا بتكو كلذ لعفف . نيمدقملا نم دحأو لك مسأ لجسف ضراعلا

 لثمنأ لهس ىبأ داخب رديلو ءاهيف وه ىلا ةبجلا ومدقم لك مسا اهيف ركذو ةفطام

 ةمم سيل ذإ هنم تلفس هاشمزراوخ نأو ًايفاخ لظي نأ نكميال رمآلا اذه
 نم روثي دقو لب ةلوبسلا هذه هيلع ءاضفلا نكمي الف ؛ءاكذو ةظفي هلثم دحأ
 دئاكم ةجيتن تعاض ناس ارخنأ معن نأ ىغش ىلاعت هلل ءاضق دعي ٠ ماعلا هلجأ

 هاشم زراوخخ ريزو دمصلا دبع روحأ ةجاولا نأو ؛ هاهشمزراوخخ دض لبس ىبأ 9

 . هعضوم ىف كلذ لك نايب قأيسو ريبدت نسحو ةيافكدحأ هلثامي نكي مل

 لاسرإ دعي سودبع ىلإ رسلا اذهب جناب ناطلسلا نإ رصت وبأ ىذاتسأ لاق

 «يمتاحلا تف لا ىبأ هرس ملاك ىلإ بارشلا سليف هب سودبع سف « ةفطلملا هذه



 تل م سس

 ىضقيس لبس نأ نإ سودبع لاقف ديدش ءادع لبس ىبأ و سوديع نيب نأكو

 يمئاحلا ممتفلا وبأ صق ىلاتلا مويلا ىفو « ةميظعلا هلودلا هذه ىلع هسئاسدب

 لع لانو طالبلا ىف هأ.ثمزراوخ لبكو ىدعسم دمح هقيدص لع ةياكحلا هذه

 هجاوالا ىلإ ''"ةاعم ىف الصفم ريخلا اذه ىدعسم بتكف ءاسح ارجأ كلذ

 دق لبس وبأ ناكو ؛ امهنيي ةحاطصم ةامعملا هذه زومر تناكو دمصلا دبع دمحأ

 امل نوطاتحيو لئاسرلا نورداصي اوناكو مزراوخ ىلإ ةيدؤملا قرطلاب طاحأ

 سيئرلاذاتسالا ىلإ ناطلسلا لسرأت « ىدعسم ممم هدي ىف عقوف « عي نأ نكمي

 اوطاتحت نأ ىغبني تايمعملا بتكي هاشمز راو دمتعم مكرب اذامل : لوقي

 كلذ ءانثأ ارضاح  رصن ابأ ىنعأ ءانأ تنكو « ىدعسم اورضحأف . اوققحتو

 اريبك ارجأ ىحام وهو ميظع لجرل دمنعم ىبإ : لاقف ىمعملا رع هولأسف

 لك اروف مهلإ ىبنأ نأ ةظلفملا نامآلا ىلع اوذخأ دقو ةببط تالص نمو

 ادامف ضرألا ىف نوئيعي نع تسل ىننأ انالوم ملعيو مهحلاص ىف نوكي ام

 . ماه مال ىمعملا اذه تيتك دقو ىرمأ ةقيقح رصن وأ ةجاوخلا فردي اك

 . هب حوبلا عيطتسأ ال ام اذه : باجأف . مالا مالا اذه وه امو : هولأسف

 ىلع كعم قيقحتلا انلعج م6١ كديس نأشل امارتحا انإو كلذ نم دب ال اولاقف

 نم دب الو ناك نإف لاقف . ىرخأ ةروص ىلع ىرحب ناكل الإو «لاونلا اذه

 ناطلسلا ىلع مالا اوضرعف . ناطلسلا نم نامأ ىلع لصحأ نأ ىغبنيف كلذ

 متتفلا ىبأ نم اذكو اذك تعمس دق تنك : هلوقب ةعقاولا نّيبف نامآألا هل اوذخأو

 تفتلاو اظيغ طاشتسا كلذب ةجاوخلا فرع اءلف . سودبع نع القن ىمتاحلا

 لاقف . اذه لبق ائيش تدتك لهو ىدعسم لأس مث ؟ نولعفي اذام ىرتأ الئاق نإ

 اذه نإ : سيئرلا ذاتسالا لاقف . كلذل ادييأت اذه تلسرأو تبتكدق ممن

 + ةرفغلا ةملك ميلا هيلع يقلطب ام يخلو هانم يمس ام مالككلا يم معلا (1)



 تس ا سس

 مسقأ هالو تالص حمو ابتارو ارجأ ىضاقتيو طالبلا ىدل دمتعم هنأل لجرلا

 ىمئاملا متتفلا وبأ فنعي نأ ىغبني نكلو « لعف مف اروذعم ريتعي ةظاغم انامأ

 اذهب نآلا حوبي ال نأ ناطلسلا غلبأ ارس ىل لاق مث . ءاعنشلا ةيذكلا هذه لع

 ىلإ اوزعوأو . كلذ دعب نوكيس اذام ىرثل ىنزوزلا وأ سودبع ىلإ رسلا

تكب هاج ا1 ةمص ال نأ أيبف لوقي ىرخأ ةأيعم بتكي 3ك ىدعسم
 اباسربو لوألا هبا

 موبلا انل سيل ذإ « اضيأ ىنعملا اذهب ديربلا بحاصا بتكي نأو هلبق نم عاس عم

 كلانه ىرحي ام ةلاسرلا لوصو دعب ادغ فرءنسو أذه ريغ رخآ قيرط

 نأو ثيدحلا اذه ىف ىدامتي ال نأ ناطلسا ىخينيو « ىرن اذامو نوءعنصي امو

 للخ هيلع بترتي فوسو ايفاخ لظي نل رسلا اذه نأ ولو ءىادف ىمتاحلا لعب

 امجاو لظ كلذ عمس ايلف سيئرلا ذاتساللا ةلاقم تغلبأو ناطاسلل تبهذف . ريك

 لوؤي امب لمعلا بحي : لاقو ىوحن تفتلإ مث تسلجو ةفش تنبب سبني ى

 بذكلا اذه قاتخا ىذلا وه ىمتاحلا ميتفلا بأ نإف بابلا اذه ىف حالصلا ىلإ

 ربدو ةسيسدلا هذه كاح دق بلكلا اذهو ةئيس سودبعو لبس ىنأ نيب ةلصلاو

 ىدعسم نأمطي اذه ذخأف ةجاوخلل ىرجام لكتركذو ٌُثدعف . ركملا اذه

 اقباس هتيتك ام نإ امهيف ءاج ىديب هتصالخ تررح ىذلا ىندملاب نيتامعم بتكو

 دقو نيلهاعلا نيب ةدوملا ءافص ريكعتل متفلا وبأ هقلتخا بذك نع الإ نكب 0

 دحأ عم رخآلاو دصاق ديب امهدحأ نيباتكلا لسرأو . هبكمرا ام حيتفلا وبأ فنع

 هولزعو ىصع ةنامسمخ متتفلا ابأ اوبرضو ىدعسم اوفرصو : ناطاسلا ناسرف

 ذاتسالا ىب ىلتخا مث, هيلإ دنسأ دق ناك ىذلا خاب ىف فارشإلا بصنم نع

 ايندلا اوراثأ دل ؟ أولعف ام تيأرأ » موو ىل لاقو ىدعسم باهذ دعب سئرلا

 فيكف دمصلا دبع دمحأك ةيهاد هيدل نإو "”ىربلا لوغلا ال شات نوتلا هنإو

 ك0

 مدختسي ام لففللا اذه نوكي نأ لمتحي دقو « هايسويد ىرشأ ةخسأ فو ءايسويد )١(

 ْ ,الا 8 ضابف - يف ٠ تققولا كالذ ّق ريقدتال



 بسسس اال سس

 نس ىلع فرشأ دقو لقاع كرت هنأ الإ « شاتوتلأ انرسخ دقل ؟ اذه زوم

 ارش راثآل اذه الولو نسلا هذه ىف ةعمسلا ءوسب هسا ىض رب ناو ةخوخيشلا

 لاثمأ نع دعبلا لك ديعب ىرت اك ىنأ وه اذه لك نم بحيألاو ؛ الع املظع

 ىلإ بهذاف ىنم ريبدتب اذه لك نأ دقتعيس شانئوتلا نكلو : رومألا هذه

 ءأر اذإف امم ىلع قباس نود رومأ ترج دقل لوقي انالف نإ هل لقو ناطلسلا

 ناكو تغابو تبهذف . اهكرادتل ىغبني ام ذختي كك اهباع ديعل | عاطأ ناطاسا

 لبس ابأ نأ الإ قلغلا ريش ءىثث باب املا اذه ىف عقب مل: لاقف ةياغلل 325

 تحخرصف ناقروش ىف اند د نم نمي نود تلفأشاتنوتلا نإ قف انل لوقي ناك

 نإ الاقو ةرملا ةواحلا ثيداحاللا ىماجلاو لداثو سودبع بهذو هبجو ىف

 ةئار ةعاضب تال وقتلا هذه ىمتاحللا ذخضتاف سئاسدلا سد نع فك مل لبس ابأ

 نمو « انالوم ةايح هللا لاطأ ديدس لوق اذه : تاقف . هءارج قالف هسفنل

 ةجاوخلا تركذف تدعو . رخخآ ءىش كلانه نكي مل اذإ اذإ مقو ام قالت نكمملا

 هنوفخم مهو رسلا ىف ىرج دقو رخآ ًاثيش كانه نإ رصن ابأ اي : لافف ىرج ام

 ًاسلاج تنكو ؛ كلذ دعبو . تعجر مث . هتأيط نم جرخب ام ىرت فوسو انع

 مزرأو+خ ديرب ةبيقح نوتأي 5 اذإ « ناطل كلا ساجم ىف رصعلا ةالص نيح

 هذه ىلع لصت ةبيقح لك ىرأ فرعي نا وبدلا سراح ناكو ةموتخم ةقلذم

 اهتدجوف اهحتفو اهلسنو اهم ءاخ ؛ ماه ىمأ ىلع ىوتحت نأ دبال ةروصلا

 مان. اهذخأف ناطلسلل اهيلسف ىمتاحلا متفلا ىبأ ىخأ ديربلا بحاص باتك

 تنذأتساو ًائيش لقأ مل ىنكلو « ريطخ أ عوقوب تنقيأو ٠ تهف اهأرقو

 ىهتثاو باجحلاو ءامدنلا فرصناف راشأو تسلل ء ربت ال لاقف باهذلا ىف

 هيف اذإو هتأر قف أرقإ : لاقو باتكلاب "ىلإ رف ؛ كلانه دحأ قب مو نذإلا

 هساجب ىلإ روضحلاب مشحلاو ىلاوملا ( ةسدلا ) مويلا نذأ هاشم زراوخ نأ

 اسئإو هب صاخلا هناكم ف ساحب ملف ناوشن ناتاك لياق قوجنم ناكو اورضُخل

 نس مسسإل #0



 تسم انإلا ب سس

 مانو ةيضاملا ةليللا 2 طرفأ دئاقلا لعل هل لاقو هابشمزرأوخ كدحضف هزواجن

 وبللا ىلإ تدمعف ىلع تضاف دق كتمعن نإ : ًايضاغ دئاقلا باجأف « ًارخأتم

 نمو بارشلا هدعب نمو الوأ زيخلاف ©« لالضلا اذه ىلع ىضقيسو بارشلاو

 ثيدعح ىبدحتال لاقو هاشمزراوخ كلحبضف . بارشلا ىلع فكمي ميعن ُْق نكي
 ص

 ًايفس هبسحو ًااركس عئاسججلا دعي ناعبشلا نإ معن قوجنم لاقق . ىراكسلا

 رالاسرمس ىو رهام شاتهبجو ىف حاصف. لاخلا اذهىلع انرابطصاب نوينذملا نحو

 كحضيو كحزامب امظع ًاديس نإ ؟ لوقت ام ىنعم فرعتأ الئاق هاشمزراوخ

 ىلع باوجلا ناكل ىلاعلا ساجلا اذه ةمرح الولو كدح زواجتت تنأو كمعم

 نايلغلا هب قلعتف "'" هفيسم ىلإ هدي دمو دئاقلا هيف خرصف . فيسلا دح اذه

 ناكو مهمواقيو لوقلا طقس ىف ىداهتي وهو نوعفادتي | وذخأو باجحلاو

 هذه ىلع مه امنيو . هوكرتاو هوعد الئاق مهيداني كلذ ءانثأ ىف هاشمزراوش

 ثيح لزنملا ىلإ هوامُكل تاسفر ةدع هتيصخو قوجنم ردص باصأ ذإ لاخلا
 نإ مث. ملاعلا كلم مديلف ؛ ةيلعلا ةرضحلل هحور ملسأو روظلا ةالص نيح فوت

 نيتكستلف ىرج ام تدهش دقو ديربلا باص كنإ ىل لاقوواعد هاشمزراوخ

 لضفتيل كلذ تحرشف . ىلاعلا ساجملا ىلإ اهفالخ لصي اليك عقو ام ةقيمح
 باتتكلاعم ناكو .ىلاعت هلل ءاشنإ ًاولع هللا هداز هيلءعالطالاب ىلاعلا ىأرلا

 تاطايتحالا تذختا ةعقاولا هذه قوجنم دئاقلل تئدح ام دعب هنأ ديفت ةعقر

 هبتاكب اوتأو طيرفتلاو عايضلا فوخ هنعتمأو هراد ىلع ةظفاحللل ةمزاللا

 . ىلاعت هللا نذإب ىغني ام ررقتي ىح اهواقتعا ثيح ناويدلا ىلإ هلجو

 مم نأ نكمي اذامو كيأر ام ناطاسلا ىللاقةلاسرلا ةءارق نم تغرف ايلف

 ىنكلو بيغلاب نبكتلا عيطتسأ ال ىنإ ناطلسلا ةايح هللا لاطأ : هتبجأف . نوكي
 ةأرج دحاأأل سبلو ةانأ اذ مظع لقاع لجر هاشمزراوخ نأ ىرأ ىبلع ردقب

 0 ئىوجارأ كلدكو فيينا يوعكم . يلوحا رو 0 ِ



 سلس الإ سس

 دياقلا لثم لجر لتق ىلإ مالال وؤي ىتح هترضحيف جايمحلا اذه لثم ةراإ ىلع

 بحاصو لاح لك ىلع ةعقاولا هذه ءارو فاخخ رس كانه نوكي نأ دب الف أطخ
 تذحأدقنكلو ممالمإو مهتدارإ نود | ربخ بتكي نأ ةداع عيطتسي ال ديربلا

 تيثتلا نكمي ال هيلعف عيطتسي ةقيرط ةيأب ارس ىرحب ام لك بتكيل ناجبإلا هيلع

 قخأ ىمىح : ناطلسلا لاقف . ةيرسلا هتلاسر لوصو دعب الإ لاحلا ةقيقح نم

 تردصف ةطرولا هذه ىف انعقوأ ىذلا وه لوس ابأ نإ « قئاقحلا رصن انأ اب كمع

 ليكولا ةلاسر تلصو نأ دعب دئأقلا اولتق مملعلف اذكو اذك اهيف ةلاسر اطخم

 ىشخأ ام ]و « دئاقلا لتق ىلإ هعجرم سياف قلق !ة امأ ؛ ؛ رهأوظلا هذهب اوعرذو

 ءرمآلا انب لوطيو ؛ م, ديأ ىف تعقو دق ىطخ اهتبتك ىلا ةعقرلا نوكست نأ

 العف تدجو ةفطلملا كلمت لعلو قيمع ىرغم هل هيئاكو دئاقلا لج لاقتعا نآل

 ىذلا وه سيئرلا ذاتسالا نإ تلقف ؟ رييدتلاو كلذ ىف ىأرلا اف ؛ بتاكلا دب

 . هروضحنود رومألا نم هلاثمأىف عطقلا نكمي الو : ءادلا اذه ةاوادم عيطتسي

 تفرصفاف . ادغ سيئرلا ذاتسالا رضحىح ةليللا ثيدحنامنك ىغبني اذإ : لاف

 انرسخ دق انتأب يقيل نزحلاو فسألا ديدش انأو عقو ايف ركفأ امج

 ضفنأ دعب ىلاتلا مويلا فو « ليل لوط ركفأ ًارهاس تبو ءامامت هاشمزراوخ

 اهاطعأف اهتمدقف لئاسرلا بلطو سيئرلا ذاتساللاب ناطلسلا للتخا لابقتسالا

 . هؤرد نكمملا نم نآك ارش نيكسملادياقلا فداص دقل : لاق اهأرق الف ةجاوخلا

 تعلطأ دقو سيئرلا ذاتسالا ابن رعي ال ىرخأ ءايشأ اندنع نإ : ناطاسلا لاقف

 لسرأ ىح ةطرولا هذهىف اعقوأ ىذلا وه لبس انأ نإف سمأ ةليل رصن انأ اهبلع

 ديب تعقو دق ةلاسرلا نوكن نأ نألا هاشخأ ام نإو « ان طخ باتك دئاقلا ىلإ

 كاذ ىدل ةلاسرلا نوكت نأ نكمملا نم هنإ : سيءرلا ذاتساللا لاقف . شاتنونلا

 نيلاوملا لجس رم هاشمزراوخ مسا طاقسإ هذه ةلاخلاو ىغبنيف . بتاكلا .

 نأ دقتعأ ىكلو رخآ داسف هنع مجني الو دجل اذهدنع فقي يملا تبل او



 دس غل

 مواءلو . دادسلاو لقعلا نم بناج ىلع خيش ىرتلا اذه نإف «نوكي نل كلذ

 ءافص هاشمزراوخنيبو ىنب نكي ملو ؛م»7قزأملا اذه فناطاسلا لاخدإ اودمعت

 اذه ؛ىمريبدنب الإ نكي مل ىرج ام نأ لاح لك ىلع دقتعيسف مايآلا نم موي ف

 اذه ىلع همادقإب هقح فرعي ملو ناطاسلا ةمعن دحفل ؛ اعنص لبس وبأ نسحب مو

 هب املاع تنك ول ذإ ىنع رمآلا اذه ءافخإ ىف رسلا معأ ال انأو ءىطاخلا ريبدتلا

 ةليملا اه ناك ام ناك دقل : ناطلسلا لاقف . هيف باوصلاو أطخلا هجو تنيمل

 باوج بتكي نأ نآلا بساملا نم ىرأ : سيئرلا ذاتسالا باجأف . نآلا

 ًائيش ةتبلا بتكن ال نأو « دئاقلا لتقمل انارتكا ربظن نأ نود ديربلا بحاصل

 اططش بكترا دباقلا نأ ىش الأ ىغبنيو نوكي ام ىرن ىح هاشمزراول

 هقح ىعر نأ بهو (« هفتح قلف ىرج امل اًهْفأ وم هللا ءاضق ءاخ هدح زواجبو

 بحاص ةلاسر نإف لاح ىأ ىلعو « ال مأ هلجنل هفّلخ ام نودرب له ىرنو

 نود اولوحي ملو اهلاسرإ عاطتسا هنأ ول « ارسم مايآلا هذه ىف لصتس ديرب

 ءوض ىلع ىرخأ ريبادت ذختنسو ليصفتلاب لاوحألا مرشيسو اهل وصو ناكمإ

 دي م بحاص اذه ىمئاحلا معتفلا ىبأ اغأ نأ ثيحو « ةلاسرلا كلت ىف هأرقن ام

 اقف . هيخأ لجأ نم اذه لعف دق مت :فلا وبأ نوكي نأ ديعبب سيلف . كانه

 ناويد ىف هدوجو نانإ انيلإ بتكي ناك انهت انأ نإف كلذكل هنإ : ناطلسلا

 ىري ناك ام عيمج نع ةاره ةفيلخ نآويد ىف ناك ىذلا هيبأ ةطساوب رصن ىبأ

 مالكلا اذه عأ نأ ىلع هافسأ آو : رصن وبأ ىأ انأ تلقف . اندلاو نوئش نم
 . كاذن ] كلذ تفرع نإ لعفت تنك اذامو : ناطاسلالانقف . مويلا اذه لثم ىف

 دمنعيال نيالا بتاكلا نإف ناويدلا نم هدرطو هافقخلسب زعوأ تنك : تافف

 هناهأوهفنعو ضراعلا لوس ابأ ناطاسلا رضحأو .نيدئاع انف رصفاوأنق مث. هيلع

 دعب تملكت نإ كقنع برضب نرمأل « كئاطخأ رزو لمتحأ ىم ىلإ هل لاقو

 همالو سودبع كلذك يعدتساو ؛ ضرعلا لمعب صنم ال امف ىنرضح يف اذه



 مس سش

 نيريدج مسل مكنإو هيف كانءلك ىذلا ان رسب تحب دفل هل لاقو ملكلا ىسقأب

 ه . ةنايخ نم متقراقا ام ءازج نوقلت فوسلو : ةبحصلاب

 ىغبلي مف كلذ دعب ثدحتي نكد مو ةعقاولاهذهدعب ناطلسلا قاةدتشاو وب

 ةعابجلا ءالؤه ذوفن لع ىضقو . ىعمو سيئرلا ذاتسألا عم الإ هيف ثدحتلا

 . ضحم أطخ هنوءمسيو هنولوقي أم لك نأ ادكؤ م حبصأ دق ذإ

 اريخ ىدل نإ لوقي بابلاب احتاس نأ قوريخأف ىلزنم ىف اموي تنكو

 بالطو لخدف هولخدأ تلقو مزراوخ نم تآدبال هنأ اروف ىبلق ىف عق عقوف اماه

 هللا دبع ىبأ نم ةريغص ةقيرو اهنم جرخأو هديب تناك ىتلا اصعلا قش م“ « ةولخلا

 ليحلا ترد دقل : ام ابوتكم ناكو ' اهناطعأو اهب ىنبطاخي ديربلا بئان ىمتاحلا
 هسفنب رطاخ ىتح ةرضملا نم هلصي آلام هل تنضو الام اذه حئاسلا تيطعأو
 وهو ةيوفشلا ىلثا مسرب م ؟ابيس ةياعلا ةرضتملا ىلإ امام لصو 5 وهو رفاسو

 نإ هلاوقأ داهتعاو هيلإ ماسالا ى خبليف أنه هم انايع دهش دقو هبن لجر

 نم م كسيلإ هتيتك ام لكنإ لوقي هنإ لاقف . تابفاشملا ىه امر تلقف . هللا ءاش

 ىل سف راجشلا مانت أ هتبصخو هلق ىف تاسفر ةدع دئاقلا اوسفر مهنأ نم ليف

 دمصلا دبع دمحأ هاديختكىل هيتك ام قفو ناك امإ هثوم ىلإ ىدأ ام هاشمزراوخ

 ؛ ىتايحب ترطاخل كاذ ريغ تدتك ىنأ ولو ةسيلأو الام كلذ ءاقل ىوطعأ دقو
 ىبغاششم نم هعابتأ هيلإ اعد | ريبكاعامجا دمع مويب هلتقم لبق دئاقلا نأ ةقيقحلاو

 لاق نأ ىلإ ءوسلاب هركذيو انلع هاشمزراوخ نم وكشي ذخأو تارغجو تاك
 مرحلا م نايعريال دمحأو شاننوتلا نإو دحاو لاح ىلع ىقبتال ايندلا رومأ نإ

 لاجرلا ءال ثهورىنأ مضاوو لآم نم لاحلا هذهل دبالو مهالغو مهنانبأ طاصمو

 ىلإ ربخلا كلذ اولقتف. اذه نم رثكأ هوركملا ىلع ربصلا عيطتسن ال رارحألا

 اهتليوةحراسبلا تنكأ : هساجم ىف مويلا كلذ ةادغ دئاقلل لاقف هامشمز راوخ

 ملو ىح تشن تح ةفايضال القتو ال دجت ملأ لافق . معن لاقف ؟ افيطتسم
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 ثفتلاو هاشمزراوخ كحضف . رمأو ىهدأ تناكتاياجإب دئاقلا هباجأف. ىادختك
 بعلي فيك يأر امأ دمحأل هاشمزراوخ لاق لياقلا فرصنا املو . دمحأىلإ

 داعو .انه نم درطي نأ ىخبلاب محن دمسأ لاقف . دئاقلا سأرفف ةرضحلا رورغ

 ىف هتدوع داعيم لبق ةعمللا مايأ ىف دمحأ دوعي نأ عبتملا مسرلا ناكو . هراد ىلإ

 مام: دئاقلاءاخ كلانه ًارضاح “تنكو هيلع مالسلل عيجلا بهذيو مايألا رئاس

 ىنبطاخي ناك ىذلا مالكلا اذه ام كلذ ءانثأ ىف لاق دقو ًابتاعم دمحأ مكب ذونأو

 فيسلاب ملكت هنأ ولو ميلح ميرك ىديس نإ دمحأ ب اجأف ؟ هاشمزراوخ مويلا 4

 ىف اوزواجتتو ةلام اوسنحت نأ ىلع ةأرج كلاثمأل الو كل ناك امل ىصعلاو

 امنِإ دمسأ لاقف دمحأ هجو ىف هدي طسبو ةنيبم ةباجإب دئاقلا درف . مدح مالكلا

 كلصت ىن ةدم اهؤافخإ ىلوآلا ناكو ةرضحلا لبق نم ةوختلا هذ صم تأ

 ضيم م' . ةيهاشمزراوخلا كل مودت نا نكلو دئاقلا لاقف . ةيهاشمزراولا

 ىلع عيطتست نل كنإ دئاقلا لاقف . باكلا اذه كتوفيال دمحأ لاقف فرصنيل

 دق اوناك لجر اتئام روفلا لع ربظف . هوطعأ لاقو هديب دمحأ قفصف .ارمأ

 رجانخلاو فويسلا هيف اولمعأف ىارسلا طسو ىلإ لصو دق دئاقلا نأكو مودعأ

 ةئيدملا تاقرط ىف هب اورادو لبحت هلجر اواطبر مث هيلع اوضقو لواعملاو

 ةخسن نم ةلاسر بتك أ نأ لع ىنولمحو هيتاكو هلجت اولقتعاو هرصق اومدهو

 اولاق ةلاسر هبتاكنم اوباط مويلا كلذ ةادغو .اهنقو ىف ترق اك اهودعأ
 هقاروأو دئاغلا راد اوشتنفف اًئيش هاطعأ دئاقلا نأ ركنأف ةرضحلا نم تءاج اهنإ

 ةلاسرلا مماطعأو فرتعاو رقأ تح بتاكلا ىلع اوددشف ةلاسرلا اودحب ملف

 نذأي مو دحأ اهبلع علطي مل ثبح اه وفخأ مهنإ اولاقو اهوزريي ملو اه وذخأف
 مويلا ىفو . دمحأب ًايلتتع ناك ذإ ٠ مايأ ةثالمث هساجمب لابقتسالل هاشهزراوخ

 هساجم ناك لب ماياألا راسك سانلل هاشم زراوخ نذأ ؛ةعمج موي ناكو عبارلا
 اودبي لو ةداتمملا ةبطخلا ةالصلا تقو اوبطخو لبق ىذ نه الالجو ةيبأ رثك أ



 تس نإ ح
 ىمحر نأش هل ناكام الإ ءىش ىلع ىنوفقوي لو اذه . نايصعلا ىلع كدب ًائيش
 نآلا كعب هيك أ أم نوكيسو داتعملا نم رثكأ باودلاو نابلغلا ءأرش 2 اودخأو

 ىلإ ىنأجلأ م اذدهو ؛ هيلع دمتعحيال نأ ىغيليف مهابغرل ًاتفاومو ممزاعيإب

 هللاو رطخ ىف ققايح نإو نيركنتتملا ةاعسلاو حايسلا نم ىلمع ىف ةدافإلا
 ٠ ةيافكلا ىلو

 هتلوتو ناطلسلا اهأ قف هاكردلا ىلإ اهتلمحو ةيوفشلا ةلاسرلا هذه تخسنف

 ًادغ سيئرلا ذاتسألا ىتأي ىتح ةلاسرلا هذه مح ىغبني لاقو ةديدش ةريح

 مبهنأ دعب ىبو سيئرلا ذاتسألاب ناطلسلا ىلتخا ىلاتلا مويلا ىفو . كلذ تاعفف

 : لاق ريرقتلا أرقو ديربلا ةلاسر سيئرلا ذاتسآلا علاط ايلف لابقنسالا ضفنا

 نأ ىغبني « ةيور نود مأ ىلع مادقإلا ةبقاع ىه هذه انالوم ةايح هللا لاطأ

 داسف ىلع مدسقي ال هتيلو « ايش هنم دبفن نل انإف شاتن وتلأ نم لمألا عطقن

 « ًاريطتسم ارش كلذب ريثيف ؛ امهضعب نم نابيرق امهنإف « نيكنت ىلع عم داحتالاب

 ًاسفننأ ًانيقي ملعيوىضاملاناطلسلا قحىع ريهنل «كلذ لعفي هنأ دقتعأ ال : تاقف

 ىطخ اوذخ أ دقو لمفأ اذامناطلسلا لاف. جوعملا قيرطلا ىلإ انالوم تلمح ةثيبخ

 دقل سيئرلا ذاتسالا لاقف . هم لصنتأ فيكف هب لع اوجتحا نإو ؛ لع ةجح

 ءىثلا اذهلو امدح ىلإ لالا ةئده نكمألهب انلمعول دحاو ءىث تم'وعقو امعقو

 مزراوخ رغثو شاتنوتلأ نأ الإ اعون لأتيس ناطلسلا بلق نأ ولو ضوع

 للع صيرخل ىلإ « ءىثلا كلذ امو ناطلسلا لاقذ . ضوع امهاكل سيل ميظعلا

 رمآألا ىبنأ ى نبزع لجنب ةيحضتلا مالا ىضتقا ىرإو ثدح ام ىفالت

 هبلطتت ام الإ لوقي ال دبعلا اذه نإ سدئرلا ذاتساللا باجأف . لوطب الو

 هزأو هسفنل بصعت نع رداص هلوقي ام نأ نظي ال نأ ىغبنيف ءانالوم ةحاصم

 نظيال ًاقح ناطلسلا لاقف . ةيلاعةلزْم ىفىلاعلا هاّكردلادببعدحأىرب نأ لمتحي ال

 اذه لك ردصم وه لبس ابأ نإ : لاقف . ًادبأ كلذ نوكي نلو اذه ةجاوخلاب
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 طخ ةبوكم امنأ ولو ةعفرلا هذه نأ معي وهو هنم ضعت شاتنوتلأو داسفلا

 ؛ اهب ثعبو ناطلسللا دي ىلع اهارجأ لبس يأ سئاسد نم الإ ىه اف ناطلسلا

 نيرمأ ىلع مدفأ هناآل هتلاقإب رمأي نأب رمألا اذهل ءادف وه نوكسحي نأ ىغبنيف

 . ليوط نمز ىلإ امهقاوع ىفالنل رمآلا جاتحيو ناطاسلا امهيلع مدن نيراض

 ببست هنأ رخآلاو انالوم ىخأ دمح ريمألا تالص عاجرتساب راشأهنأ امملوأف

 .هيلع ةهرجلا هذه تتبثا بقوع هنأ ولو ةرضحلاب نظلا شاننوتلأ ءىمي نأ ىف

 هنكلاو شانوتلا سفن نع كنفلا ليت ةلاسر ناطلسلا بتكي نأ نكمملا نمو

 اذه « ًاداسف ريش نلو ودع عم دحتي نل هنأ الإ ًادبأ ةرضحلا ىلإ ىأي ال فوس

 هنأ ىلعي تح هما ةآرملا لمحي نأو أضيأ ةلامر بتكسعي نأ دبعلا عيطتسيو

 لاف . لوقأ ام لمعي و ىحصن ىلإ ىفصيف لمجالو ةقان رمأللا اذه ىف ىل ناكام

 هيلع ةلعيجلا ذخأي نأ ةجاوخلا ىلعو هلاقتعاب ًادغ رمآس ىأرلا معن ناطاسلا

 . كلذ لعفأس لاق . ءىث عيض» الو م5 ديلا نم تلفي ال ى هعابتأ ىلعو

 نآلا ناطلسلا كردأ دعل قيرطلا ىف نمو سيئرلا ذاتسالا ىل لاقف انف رسعنإو

 . اذه نم رثك أ عيطقلا دعتبي ىتح اذه عم سأب ال نكلل و دعابت عيطقلانأ

 لبس وبأ راسو هناويد ىلإ ةجاوخلا راس سلجملا ءاهذا دعب ىلاتلا مويلا ىفو

 ةعرسب بتكلا تلسرأو لئاسرلا ناويدب ًايلتنع تساج اهني ضرعلا نا ويد ىلإ

 ىلع ضبقلا نأشب ةنرغو سيغدابو ةارهو روغو روباستو نذوذو ورم ىلإ
 نالعلسلا رمأ لصولئاسرلاب اوراس نأ دعبو «هلاومأ ةرداصمو لبس ىنأ لاجو

 تاسرأ له :لوقي ''"ميدنلا ىنايدكلا نسحلا ىنأ ناسل ىلع سيئرلا ذاتسالا ىلإ
 «؛نوعرسملا ناسرفلا راسل هو سمأ ةليل ةجاوخلا عم اهنأشب انماكت ىتلا لئاسرلا

 لبس ابأ سيئرلا ذاتسالا ىعدتساف . لجرلا اذه نأشب ىغبني ام ةجاوخلا ذختيلف

 )١( ةيشاح شايف ىغنأسار كي نيارغسا لامعأى م ةء رقملا ةيسل يتاروكسلا هلملو * ادكس تدءاع ١



 تتصس 6 هيما

 مش « شيجلاب ةماخلا مثاوقلاو تاباسحلا مهنم باطو ضرعلا ناويد بأوثو

 راد ىلإ بهذيو ةبوالا بحاص بكريل ارس رمأ اهني رمأللاب اولغتشاو مهب ىلبخا

 ا” لبس ىلأ ىارس اورداصو اويهذف ةجاوخلا تاقثو نيفرشملا عم له ل 1

 |وءنصام لك ةجاوألا أوذابأ مث خل لب ىف هعابتأ نمناكن مو هموق اواقتعاو اورداص

 ةلغب ةبونلا بجاح هبكرأف '” زدنبق ىلإ لبسوبأ قاسي نأ صأو ناويدلا نم داعف

 رضح دق ناكو زدنبق ىلإ ةلاجرلاو ناسر فلا نم ريفغ مج ةسارح ىف هن ثعبو

 ىلإ هب اورأ م ىارسلاىل! موقاسف امالغنوتسو نامداخق بر اعلا ضرع ىف هبلإ

 لك لعناطل سلا | وعلطأ مثنمو ٠ هأدب تمدقأم ءأ رج اذبب قاو؛ هونجسو زدنهق

 لابقتسالا ءاهتنا دعب سيثرلا ذاتسالاب ناطاسلا لتخا ىلاتلا موي ل|ىفو هنأشب ىرجام

 نآل كلذ ىف ريخلا ناكو لبس ى أ ثني لوح نم 7 دقت : ناطاسلا لاقو وعدم“

 ؟نآلا هامعىغبني اذاف كلما ةداصم هيضتقت اع ريسلل الام انل ك رنيم لجرلا اذه

 وتلا ىف بتكيل ىدعسم ىلإ زعوي نأ ىف باوصلا نإ : سيئرلا ذاتسألا لاقف

 ليكو بتكي نأب لاو> ألا هذه لثم ىف ةداعلا ىه اك هاشمزراوخ ىلإ ةلاسر

 مسا ىلاع ان الماسلا ساي ىدل دك أدق هنأثيحلوقيو ىرج امحرشيو طالبلا

 سد ىلإ مالا ىدأ رح كلملا ىف اداسف راثأو ةنايخ بكترا دق لوس انأ نأ

 ذخأ لب دحلا اذه دنع فقي مو هامثمزراوخك مظع خيش قح ىف ىئاسدلا

 اروم# امولم هنعىصقأن أ ىلإ طالبلاب قحتلا نأ ذنم كلذو نيرخآللو هل ديكب

 هلاقتعاو ضرعلا نآويدب لمعلا نع هدي فك ىلع ناطلسلا ةين تحص دف

 ارسم هيلإ (يزولا ) دبعلا زعوي مث :هروريثو هسئاسد نم همادخو كلملا نمأبل

 هب لأ دكأت نأ دعب ؛ اذه لك ناطا هيلا لعق امإ : اف لوقي ةلاسر ىعملاب بكمل

 سلجم ىف ناطلسلا دجو نأ ىلإ صرفلا نيحتي ذخأو ةمقر بتك لبس انأ نأ

 ابيدسو نا .خدب يلرغو حلب فرش ةيحانئهو « علب زدنهق» مويلا ىلا ىفأب مسالا اده )١(

 . 3” ةيشاح شايف  ىنغ . سودنق ةماعلا



 هس شا ع

 أماسرأم نمو ةعقرلا كلت ةباتك ىلع هلمؤل اذأم هنم رجلا تذخأ دقو بارشلا

 لاق ةنمقراا كلت بلطو ثدح الل ناطلسلا هتناو دغلا ناك الو مزراوخ ىلإ

 هأطخ نيبتو اضيأ كلذ ىف ركف هنأب هتايصو ناطلسلا سأرب فلو لبس وبأ

 دعبو . هباقعب ىمأ دقف لبس ىبأ بذك كلذ دعب ناطاسلا ىدل ررغت ذإو اهقرف

 اذه ايف حرشي ىرخأ ةلاسر رصن وبأ بتكي عوبسأب باطخلا اذه لسري نأ

 دافي ىغبني ؟ « هبناج نم ًاضيأ ( ريذولا ) دبعلا بتكيو ءاهب هيضرتسيل ىمألا
 ىلإ ىجحلاو ةاصفلا بارأو ىأرلا ىوذ نم ىلاعلا هاكردلا ندأ نم دمتعم

 دوعي مث ءىث لكب اريخ طيحو تابفاشملا غلبيو لئاسرلا لصويف مزراوخ

 كئلوأ ىلع لطنت الو اهعانطصأ رهاظ رييادتلا هذه لك نأ ولو «ىلاتلاب اجار

 لاح لك ىلع اهنكلو ''”ةشورفألا ىولحك اهنأ نوفرعيس ذإ نيكسملا ةاهدلا

 هتياعرب ناطلسلا لمششي نأ ىغبنيو اذه ؛ ىرتلا كلذ أديف ةلماجملل اناكم كرثتس

 كلذ بلقغرفي ىتح رانيد فالآ ةسمخم هلصيو ةباجحلا هحتميف أضيأ تس هنبا

 ذاتسالا ملعيل ٠ هب لمعلا بجيو حيحص اذه لك لجأ : ناطلسلا لاقف . خيشلا

 ةماعلا نوئشلا وأ لاملا رمأ وأ كلملا ةسايس ىف اذه دعب عطقن نل اننأ سيئرلا

 نيعتب نأ ىغبني : لاقو بو ضرالا ريزولا لّيَقف . هيأرو هتروشم نود ارمأ

 باشفلأ نمريخ م نيقابلاويشلاةعبرآلا وأم و مةثالثلا ءال وهنأ انال وم ىدل

 . مهقح ىف طيرفتلا غوسي الو ناطلسلا ةلودل اديأت لجو رع هللا مهقبيلف

 ندعم“ . ًاضيأ هفطعب ىلث اك !ريثك هيلع ىثأو هردص ىلإ هعضو ناطلسلا هاندأف

 ىغبنيامبتكف ةمزاللا ةخسنلا 'تنودمث هب ىلتخاو ىدعسم كلذدعب ىعدتساو

 كلذ دعب ىاغمادلا مساق لا انأ سدئرلا ذاتسالا راتخاو ىمعمو رهاظ نم هتيانك

 « احييصف اييرأ الضاف اخيش اذه مساقلا وبأ ناكو « مزراوخ ىلإ بهذيل عوبسأب

 . نيجملا ند مافت ىواح مسأ هشو رثأ 0020(
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 تخخستسادقو هاتمزرا وخ هيف بطاخضأفرطل ابا همسان سيئرلا ذاتساألا بتكو

 . هلم ةيخسل ةرضو لا سلع ُْى

 ةلودلا ب باهش هتك ىذلأ باطخلا ة ةروص

 هاشم زراوخ شاتنونلال هنع هللا ىضر دوعسم ديعس ونأ ناطاسلا

 هللا مادأ هاشم ز راو بجاحلا لضافلا معلا ىلإ محرلا نحرلا هللا مسب»

 دقو كلما هيلإ دنتسي نكر مظعأ وهو دلاولا ةلزنمب انل مويلا وه ىذلا هديبأت

 لجو وأ هابر نود هريمض ىف ام ىدبأو هاوقتو هتابثو هقدص ةنوآ لك ىف ررظأ

 امزال هآرام ىدبأ 5 « هيلع هللا ةمحرىضاملا ناطاسسلا اندلاو ةافو نابإ هب 1 ام

 همودق كا ذكو « ادبأ هنايست ىغش ال ام ةنزغ ىف نيخافجلل د اشرإلاو حصل | نم

 ةلودلا اصل مص صنلا همدقتو قافتلاو ءابرلا نم لاخ باب هاكردلا ىلإ دعب

 اذه لثم ىلع ىوطني ًاصخش نإو ءهباب ىف اخضرات نودي نأ قحتسي ام اهديبأتو

 نأب قيل مظظعو مهو داج نم كلمي ام لكب ةلودلل نبدي هنأ, فرتعيو ءالولا

 ا ىلاحلا هناطلسو ىضاملا هناطاس ةمعن قحل ايعارم ءافولا اذه لثم ىلع نوكي

 نمبيصت ىفوأب زاف هنإ لاقي نأ نكميو هيلاوم قوقح ةيقب ءادأ ىف ادهتجم ىغبني

 مل وقب ريدجل هنإو ةرخألاو ايندلا ىف ةداعسلا

 قدسصلا هايناج نم ىدبأ هنأ ثسحو . اموب هدقف نع نذأ عمسأ الو أعاد

 شعبلف اديمح ثامو اديعس شاع

 هصخشا قح اريدقت انلبق نم دحب ' و خسأ رلا داقتعالاو ةرصنلاو داحتالاو

 نم نيبرجلا ريغو رظنلا راصقو نيساسدلاو نيزابعلا نيقوسنملا نم رهظ دغل لب

 مرو هأرئاتكىذلا انيأر نس+انسفنأ مولو اناجخ ىلإ تدأ ةقئال ريغرومأ نارمثلا

 ؛عرفلاب أبعي الو لصألا ىلإ رظنيس هيأ ر نسح و هتفاصح هنأ نيقثا وانكو هملاصملائاد

 نأ اودارأ وأ ايش هوعمسأد قا وناك مهن ولو صلخملا قداصلاذفلا كلذ وهشاتوتلأف

 ناطاسلا صخش عضي نأ ىلو آلاف هلابا وقلقي ى ةنياعملاب ءىثلعهوربظي وأ هوعمسي



 ةعايصتص ا ذ1

زنملاو هاجلاو لاضفالاو منلا كإ: لمأيو هرقل و 4.5 هاج ىضاملا
 ثفتلي الو ةل

 ةريصملاو ةفرعملاو لقعلا ولو هلذ 0 نوهوسملاو نوديناملا تروم م ىلا

أ أ انإو'' ”هءارآ نوع هةتحرودزفلو 0 ذهعملل وثء أ سل الأم ةيو و
 لجو زع هللأ ل

 م
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 نهو نم ههاج نسم نوكي دقام ىغني اك ىفالتن نأو هقوقع ماشال قفوتلا
 ةعسو هنمي ق؛وملاو لضفتا او كلذ ىلو هناحبس وهو . ةيهارك نم هباّقب قاع وأ

 ناغماد انغلبو اندلاو كلم ةرضاح طبضل ىرلا نم ابن نأ دعب انإو . همسر

 انتالو ىف هتباصأو ام تقو ىف انمدخ دق ناكو ؛ ىنزوزلا لمس وبأ انب قبلا

 كاذ ذإ مهقفشأ و ديبعلا صلخأك ابل ىءارتق « ةنرغ ةءافب لظو ى ربك ةنج

 ءارمأ ريد وأ ةمدخ ىدؤيل ةلودلا ويش نم دحأ ارض ىف ذكتقو نكي م 5

 ناكف نيرخآلا ىلع امدقم ذئنيح ناك ذإو . ريطخ ىمألل ريسلا نيعمزم امكو

 هنلزتم كلذل تاسم انتقفاو؟ لوقي ام نّيزن انكو باب لك ىف ملكي نأ دبالو

 سودبعو رهاطكن و رخآ رفن هيلإ داقناو ةداعلا ىه اي مهلاهأ هب ١ سألا قاعو

 ام ناكم ىف اناخأ اولقتعاو ةاره اغلب ّح ةناكملا كلت ىف لطو . اهريغو

 ريدي لجرلا اذه ذخأو ٠ انتمدخ دنجلا ةفاكو مدخلاو ىلاوملا عيمج قحتلاو

 ذخأ نأ ىلإ هب لاحلا غلب ىتحنيدعبم نيلذاختم انيبأ بادصأ ناك نيح ىلع رومألا
 اهتيابنو اهتيادب انلمأتو لامعاألا ريسب ةفرعم انددزا نأ دعب نحو ءاعفرت ىدب
 نب دمحأ مساقلا ابأ او رضحيف رمأت نأ انب وصنسا هدوع انمجم : لجرلا اذه انهو
 ىتلا ةليوطلا ةنحلا كلت دب انعطقو مس. دنحلا نم هدييأت هلا مادأ نسحلا

 ضرعلا لمع لع اذه لبس ابأ انقأو « هتءافكب ةرازولا انيزو اهيناعي ناك
 قيرط دس هزكللو ؛ هتاليخو هلالد نم ايسلجم جيرسيو ددحأو رمأب لغتشل ىح

 ىدامتو هيلع ايلوتسم ناك ىذلا رورغلا كلذ هقرافي ملو هسفن ىلع دشرلا
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 ف اهروُض ةهرديح لمد ىلا عا رم الأ هعم لو وميلعل ال ريمتأا اد ةيف رأعا ةمحرب
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 هلت 44# سس

 نوفعتسي اوذخأو هلاعف نم انترضح نايعأ ءأ بولق تيمدئيح هتالمخو هلالد ىف

 مق نكن م ىلا و مهتدبع ىف تناك ىلا لامعألا كلت نم رخآلا دعب دحاولا

 ااذ لخأو املا ءاامعأ نمو انم لمآلا 8 اب موي نم ةم نك مو م الإ

 كيحيو فيسلا بابرأ ىلع لواطتي ناك دقف كلذ نع الضفو . كلملا نوئشب
 ىرغأو هرطاخ لبلب ىح بجاحلا قح ىف هنم ناك ام كلذ نمو ؛ مه سّناسدلا

 ىذلا بجاحلا 7 انيأر نسح ريبغت لع انامحو « ةليسو هلمجو قوجنم دناغلا هب

 انرمأ ىريكلا هتاناش امل تترثو هدح زواج الذ . معلاو بالا ةلزامع انأ وه

 ىح هناكلذم عيبج اوردا صو ام ناكم ىف هوجسف ضرعلا لاعأ نع هدب فكي

 بجاحلاتاقث نأ ىف كشنم سيلو . مهل ةربع نوكيو نيروهملا راس فخري

 اندلو ةياعرب هذه ةلاحلاو نآلا انرمأ دقو « ههوجو اونيبو كلذ هل اوهنأ دق
 اضيأ ةباجحلا لاثو ةلءاش تاماعئإب هاناصوو بجاحلا لحن « يس » اندمتعمو
 دلاو لجن هنإف ؛ لمعلا اذبم هنم قيلأ ناك نمو ءانئانبأ دحأك انيلع زيزعل هنإو
 اذإو «بجاحلا قوقح ىلإ ةسنلاب لياق دج اذه لكو« ةءافكلاو ةلاصألا هل

 هلصت فوسف بجاحلا ىلإ نآلا ىح انسل<ج نم لصت مل ةبجاولا انتالص تناك

 دفوأ دقو اذه . نظلا ءوسو ةرفنلا نم نءراآألا كلذ هريد ام لكل وزي ى اعابت

 مم“ امسح تايفاشملا هلمحو قاعملا هذه بتكو ادممان رمأب سيئرلا ذاتمألا

 نأو ناك ام ءافص رثك أ هباق ريصي نأو هيلع دمتعي نأ بجاحلا لعىغبنيف
 مما ًاقفاوم ميس هبلطي ام لك نإف ديربأم ًانئمطم ركذي نأو ًاعيرس دمنعملا ديدي
 .« هللا نذاب هتايغرل

 از حرب ىل

 داسو 3 داعو اهخلبأف ةرازولا نآويد كممعم بهذو ةلاسرلا هذه كنار روع

 ناك دف هاشمزراوخ امأ . ريطخ داس ذكتقو تدم : مو رهاظ .وده وجلا



 تس أ" ها سمي

 عم ريسي نأب رمآلا هيلإ ردصف ناطاسلا رمأب شج راس نأ ىلإ ادك ىولتي

 نيكس ىلع لاتقل هجوتو . دنجلا هباإ تمضناو نوحيج ىلإ مزراو+خ شيج

 نيكت ىلع ةوق اهرثأ ىلع تراملأ '"”ىموبد عضوم ىف ةكرعم اههنيب ترادو

 . ةيلاتلا ةليللا ىف هفنح قلو مهسب هامشمزراوخ بيصأو ريثكع مج هدنج نم لتقو

 حصأنتلا ءفكتلا ملاعلا لجرلا كلذ هللا هحر دمصلا دبع دمحأ ةجاوملا دعو

 لقت دقو « هاشمزراوخ توم ريخ عيذي نأ لق نيكنت ىلع عم اليا ملصا

 كلذبىلاتلا مويلا ىف دمصلا دبع دمحأبحسناو اركاش ملصلا اذه نيك ىلع

 ىح ليحلا فئاطل نم نكمام ًامدختسم ىارسلا نابلغو نئارخلاو شيجلا

 كلذ ليصفت رك ذأسو نيعمجأ مويلع هللا ةحر . مزراوخ ىلإ نيماس مهب ءاج

 هةهعضوم ف

 دئاقلا لقا ةقيقحلا ىلإ برقأ افصو لسضألا وبأ انأ ؛ تعمس دقو

 ريمآلا اف لصو ىلا ةنسلا ىف كلذو دمصلا دبع دمحأ ةجاولا نم قوجنم

 ةئزغ ىلإ امجار لفق مث ديبشلا ناطلسلا هيبأ لتفمل رأثف '””رونيد ىلإ دودوم

 دمصلا دبع دمحأ ةجاولا ىلإ ةرازولا ضوفو كلملا ريرس لع عبرت ثيح

 ٠ هيلع هللا ةمحر ةليلق امايأ الإ ةرازولا دعب شعب مل همكلو

 (ةلاسر غالبإل تبهذ دق ت'كذإ ريزولا اذهدنعاموي اسااج تنك ىنأ ركذأو

 . لبس وبأ ةجاولا دوعيىه ىناأسف تسب نم دعب لصيل ىفزوزلا لوس وبأن اكو

 مايأ ةرشع لالخ لصي نأ ىغبلي هنكسللو تسب نم ما#0 ريخ لصي ىل هنأ هتيجأف

 ناكدقوهنم هب قيأأ نمو تاقفلئاسرلا ناويد ناطاسأا هيلإ ضوفي لهو لاقث

 )١( نها! ءارو امق دعملا لا عأ نم ةريمص هال وسند .
 هاشام رك مودحج ف رود نأف اماه انه هل لع ال مسالا ا|ده نأ تل ةيشاح ُق ءاح ل

 باجيئيلا نس ةيرعلا ) يرواثيب ( ىو را نوكل اهلعل لوقو ةصقلا هاو 5 وأ ابل م ام الو

 و مث وعدم ناطللا لتعم ابق يناكو



 هس ن1 دس

 تلسلستو . هنع هللا ىضر ديهشلا ناطاسلا دبع ىلع بصنما اذم لغش

 حرشأ تدكو قوجتنم دئاةلا دصقو مزرا وخ ثيدحرلإ انيهتا نأ ىلإ ثيداحألا

 دقو معيض هنا ام نإ: لاقف ىلوح رودت تناك امنال ليصفتلاب لاوحاألا ىش هل

 ءاسش اذإ تافف . كيلع اهيلإ لصي مل ةفرعملاب قملت ةطقن كانه نأ دبب العف مقو

 اذه نيودت ًاعمزم تنك املو « ةدباف دبعلل اهف نإف ابحرشب "لع نميلف انالوم

 دئافلا لتفم ةيفيك نع هتلأسو ءاهتدجو اينيأ ةنكن لكدبف تعمج كلذلف خيراتلا

 ررغت ةيئادختكلا بصم هاشمزراوخ ىلإ ضوف موي لوأ ىف : لاقف قوجنم

 وأ ةعاس ىدحو هعم ثكمأ ثيح هترضح ىلإ موي لك بهذأ نأ ىلع م» رأأ

 ىل ىلت# ناكو « هيلع نورخألا لخد لوخدلاب نوي أب ىدان اذإف نيتعاس

 تاكأ اذاموةحرابلا تاعف اذام ىلًاسي ناكو نكسي مل وأ ماه ىمأ هيدل ناكءاوس

 سوحللا اذهام ىسفنل لوقأ تنكف ءاذكو اذك تلمع ىنإو كموي ناكفيكو

 ثدح دقو ةأره ىف اموب اك نأ قفتا ىح«ىب ءالتخالل هوعدي ىذلا ببجعلا

 انربدف ىضاملا ناطلسسلا نم هأششم زراو خلا باتك لصو ذإ ماه ىمأ ةليللا كلت ىف

 موي لك ةواخلا دقعأ ىننإ : ىل لاقف دحأ اهب فرعي ملو ةواخلا كلت ىف مالا

 عم قملا نإف ريبك أطخ ىف تنك دقل لجأ ىسفنل تاقف ؛ مويلا اذه لثا

 تلصو اءلف .لاونملا اذه ىلع ريست مزراوخ ىفرومآلا تناكو هاشم زراوخ

 ىف هلمأ مطقناو ىلاتلا مويلا ىف اليوط هاشم زراوخ ىب ىلتخا ىدعسم ةامعم

 مدئاكما وضقدقف ماثللا ءال ئه ىلع ةنمللا نكتل لوقي وهو ءاكبلاب شوجأ مناطلسلا

 اوه اكقرايرأو ىزاغلاك نيرخآ ىلع اونأو بيرق ىلعكر يظنلاعطقنم لجر لع

 هذبب نوثشتي نآلاو ىظفح ىلاعتو كرابت هللا نأ الإ ناقروبش ىف لع ءاضقلاب

 هنأ انضرف اذإو "لع ضقلا عيطتسيال دئاقلاك الجر نأ مهياع فخ دقو ليحلا

 .موصخلا دي نم ةعسلا هذبب ناطلسلل ةلايإ ىلع ةظفاحملا نكسم فيكف "لع ىضف

 اهبسال ةبيطلا يعمس ىلإ ءيسأ نا ىنإف هذبكةديكم فلأ ىلع اومدقأ ول مهنكلو



 ميس امال سس

 كإذكلرمألا نإ تافف. ىرخأو ةعاس نبب توما عقوتأو نسلا ىف تنعط دقو

 ةرضلا ىف نوفرعيو انهةبيهلا اهم عقت ثيحن ةوقلا نمائيش ىد.ننأب جب انئأ ديب

 . رسيو ةعرس ىف هيلإ دتمت نأ اكسب نا ىديألا نأو ماني ال ها.ثمزراوخ نأ

 لعف بجي لب : تلفف . هياع ضيغلا بجيف دئاقلا ىف رورغلا ربهظ دقو : لاقف

 دوحسك كلم مم“ هلم ىذلا سأرلا كلذ عطق وهو كلذ نم مظعأ وهام

 .ريطنسم رش كلذ "امج نم عند الإو هاشم زراوخ لحم لحم نأ نأ هل زو ًارورغ

 ىالوم ىل نذايلف : تلقف . قئال ريغو معيبق دج رمأ اذه نكلو : لاقذ

 ثيدحلا اذه ناكو .كل تنذأ دقو : لافذ .ىدحو قاع لع رمآلا ليخأب

 راثأو دئاقلا ىلإ تلصو دق ناطاسلا طخع ةلاسر تناكو سينخلا موي ةولخ ىف

 هدقأوروكذلا سيلا موي ىف ةريبكملا ةيدألا كلت ماقأن ذ اريك ارورغ هسأر ىف

 شف الم ناكو ءامثم زراوخ ةيحتل ةعبا موي ءاجو « ريطخ رمأ ىلع كلذب
 رالاسمس ىورهام شات نأ عم هاشم زراوخ هلمتحاف اددبم ىدانو لوقلا ىف
 رضح امدنعو ةدعلا هل تددعأو ىراد ىلإ تيهذف ٠ همتشو هبس هانمزراوخ

 ارورغ هسأر ىف تدجو ةعبجلا موي ىدنعءالمزلا عمتجي نأب ةداعلا تناك ا ىدل
 عم بدآلا دح عارب مل اذامل نأ ةناهإلاو مقلاب ترداف هلم دشأ نكي مل
 بسلا, ردهم أدبو اظيغ زيّتو اردص قاضف لوقلا ف تاذغأو هادم زراوخ
 ابرإ هوعطقو ةدحاو ةعفد ناجوك؟لاجر جرف اناذيإ تقفصف اخراص مشلاو

 اوطبر دقف ةنيدملايف ءاغوخلات وص عم |منيحداشم رزاوخ هريخ لصتإو ٠ابدإ

 ةسبل آلا وها ردلا هتيطعأ و ديربلا بئان ترضحأ مث« وبحسي أو اخو لب 0
 هاشم زراوخ ىناعدتسا م ؛« كاذنآ الأرق ىلا ةروصلا ىلع ةعقاولا تبتك ىح
 : لاهذ . هلمع ىف ءاج رمأ : : تلقف دمحأ ان ىرج ىذلا اذهام : دلي 3

 . تيتك ام هل تركذو « كلذ تريد دقل تلقف . ةيناطلسلا ةرضحلل لوقت اذاف

 يه اشمزراوخلا كلم نركب ال : تاقف . ديشر لجرل ُكلنِإ ىرمعل : لاه



 0 لا نا

 . ميظعلا ه ربأ كلذا ناكف . ريبادتلا هذه لاثمأب الإ اكلم

 سحلا هاصق درسأ نأ لع

 ةباكح
 راخضال هنأب هداقتعال تشدارز نيد مكحلا ربمجرزب كرب نأ دعب هنأ تأأرق

 تأرق ىنإ ٠ : الئاق هتوخخإ بطاخ ؛ مالسلا هيلع مهيسملا ةنايد قنتعاو لل نم
 تدعسأذإف ؛ سو هيلع هّللأ 3 قطصملا دمش همسأ ى نامزلا رخآ ىف ربظيس هنأ

 7/4 عمر شحلا موب نوكأ نأ هللاوعدأ ىنإف الإو هب نم ينم لوأ نوكأ ىنإف
 ىرسك ربخلا اذه اوغلبأو . « ةنجلاب اودع سل كلذب كءانبأ اوصوأف «هتمأ
 ةايقثلا لالغألاب ًاديقم هاكردلل رمجرزب لسرأ نأ هلماع ىلإ بتكف ناورش ونأ
 سراف ىف ريخلا عاذو . هلسرأو أ امب لماعلا عدصو :باتكلا اذه ةءارق دعب

 انل ناك دقل : اولاقو « ءاباعلا هلوح فتلا لبقأ الف . ادغ دفويس رهمجزرب نأ
 تنك دنقل « ءايلعلا ةبتاسم انغلب ىّتح هنم ءىثب انيلع تلخ امو بيصن كيلع نم

 ثنكو ءانتلغىورثضايفلا ايري تنكو « ليبسلا هاوس ىلإ اادشرت عماللا انمي

 كاملا بضغ كيلع قاح دقلو « ناولألا ىّيش راعلا نم انمعطت ءاحيفلا انتضور

 مقتسملاطا رصلا نع نولدعي نيذلا ءاكحلا نم تسسل كنإو « هيلإ قاسنأ فوسو

 دحاولا هللاب اونمؤت نأ مكيصوأ» : لاق ٠ امم كركذن ةكحب كتيكح نم اندّورف

 نوفختام معي وهو ءاهريخو اهرش مكلامعأ ىلع عل هب هنأ اورلعاو ؛هوعيطت نأو

 لاؤسلاو ةمائقلاو رشحلانأو «نوعجرت هيلإو ؛ هرمأب ةطونم؟تايحو ؛ كسفنأ ىف

 هللانإف اونسحأو احلاص اولمعاو اريخاولوقف « قح باقعلاو باوثلاو باوجلاو

 رمعنإفءرارشألا ةبمص اودتجاو ءرشلافىدرألاو ماي ايإفع ريخلا ال كقلخ ام ىلاعق

 نم كجورفو كيديأو مكاذآو منويع اونصحأو . حالصلاب مكياعو « ريصقزشلا
 ( يتيببلا سس ؟" مر



 لمبة ا ميسم

 معجم اهيلإ . ةايحلا راد توملا نأ اولعاو . سانلا لاومأو ثبعلاو مارحلا
 اوفلختو ءراربألا راعش ءايحلانإف ءايحلا اورعشتساو . رامعالا دمأ .كب لاط امهم

 .كلبمال قداصلاو نيقداصلا ن وبحب سانلاو : هوجولا ريني قدصلا ْنِإف قدصلاب
 لكأي دسحلاو .اقدص لاق ولو قّدصي ال بوذكلا نإف بذكلا اورذحاو
 دوسملا توميو ' ىلاعت هللا عم ةمئاد برح ىف هنآل ادبأ قاق دوسحلاو مسجلا

 .هل ردقي مل ائيش بلطي هنأل صيرحلل ةحار الو . هلجأ غواب لبق هدسح
 ا نأ دارأ نءو .٠ تويبلا نيرضو ةمعنلا ندفنتسي نهمإف ءاسنلا نع اودعتبأو

 ولختال ادحأ نإف ًادحأنييعتالو . نيرخآلا ءاسن لوح نمو الف ةعيفع هجوز
 سمو ريخ نسما قاخلاو ؛ هسفن بيع ىري ال نم سانلا لبجأو . بيع نم
 ,مدقلاو باقلا ىلع ليقث لغ اهمإف قاخلا ءوس اونجتو . لجو رع هللا تابه

 نسسحلا قالا بحاصو ؛ قيض ىف هنم سانلاو متاد مقم مث ىف قاخلا ءىسو
 هتمرح اوعارو اسس مكنم ربك أ وه نم اومظعو . ةرخآلاو ايندلا ىف دوم
 اونب نيذلا نإ . لامعألا نع مف رصتق لامآلا ىلع اولوعت الو . هوصعت الو
 اهوكرت ايندلا مومه اولمحتو تاونقلاو عربلا اوقشو رءاعلاو ىرقلاو ندملا
 نيّقي لعل ىفإو ةيافكلا تلق امف نإ . اوداش ام سردو اوضقو ايرهظ مءارو
 ىلإ هلاشدإب رمأىرسك باب ىلإ رمجرزي اوتأ اءلف .« ةمايقلا موي انءاقل نأ نم
 رهمج زباب » : ىرسكلاق هيدي نيب لثم ألف ٠ هلالغأو هدويق ىف ادفصم ةرضحلا
 ناكو ةرازولا تلن دقل . انتياعر فيطلب هل مل بتارملاو معنلا نم قبت اذأم
 مكح تنك اذإو . كئانآ نيد نع تددترا اذاسلف كيأرب اطونم انكلم ريد
 . قهللا ىلع اوسبل ةيعرلاو شيجلاو كلملا  نرأ ىلإ سانلا توعد ملف كنامذ
 ىيعاط نع ةماعلاو ةصاخلا جورخو لع سانلا ةراثإ اذه نم دصفت تنكأ
 عجرتو بوتت نأ وأ ؛ مظع دج كينذ نإف ؛ مث آ املثم لتقي مل ةلتق كنلتق الف
 سبلو كلثم مكح لتق لع زيزع هنإف ' كنع وفعأت كدادجأو كنانآ نيد ىلإ



 مل منوة

 ىنأب سانلا دقتعا دقل . كلملا ةايح هللا لاطأ » : رومجرزب لاق .« دحأ كانك

 ؛ مالظلا ىلإ دوعأ نل ىنإف رونلا ىلإ تاءلظلا نم تجرخ ذإو . نامزلا مكح

 :مكحلالاقف . ٠ كقنع برضب رمآس » : ىرسك لاق . «اهيفس الهاج نوكأف

 صتفي فوسلو دوبشلا لإ جاتحيال « لدع وه هيلإ بهذأس ىذلا ىضاقلا نإ »

 هوجز « 'معن » : لاقو ظيفلا نم ىرسك زيمتف . « هتمحر نم كمرحيو كنم
 ىرسكة روث تأدهالف . هوقأسف .« هيف انيأر ىر ىتح ىرخأ ةرم نجسلا ىف

 مالظلا ةديدش ةرجح ىف هوقلي نأ رمأو .« اذه لث. لجر لتق مارح » : لاق

 اواعجو . ةنشخ فوص ةبج هوسبلي نأبو « ليقُث ديقب هوديقينأبو «ربقلا اهنأك

 م هب لكوو ٠ ءاملا نم انوكو حلم نم ةنفحو ريعش نم نيفيغر موي لك هل

 عضولا اذه ىلع نيتنس ربمجرزب ىضقو . هيلإ اهنوهني مث ءهسافنأ نودعي ًاسارح

 قلقف «ىرسك ىمألا اوغلبأف « هنجس ىلع تمصلا ميخ موي تاذ ناك اذإ تح

 . بيجي هلعل هيلإ اوثدحتيل هباحصأو هبراقأب اوُنأو « نجسلا متفب أو هيلع
 ميكحلا ابيأ اولاقف ٠ هجولا قرشم مسجلا ىوق هوأرف رونلا ىلإ هب اوجرخو

 فيكف مظملا قيضلا براكملاو ليقثلا ديقلاو ةنشخلا ةءابعلا هذبب كاندجو انإ

 . ةوق كمسج دادزاو كبجو قرشأ

 لوانتأ تنك « بيك ارت ةتسم هماوق ءاد ىسفنل تددعأ دقل : رهجرز, لاق

 ةقيرط انيلعت نأ كل له مكحلا اهيأ : اولاق . نورت ا تيقبف هنم ةغلبأ موي لك
 . هنم اندفأ هيلإ ةجاح انئاقدصأ نم وأ انم دحأل عقو اذإ تح ءاودلا اذه دادعإ

 ءاضقل تيلسأ ايئابو . نئاك وهف ىلاعت هللا هردقي ام لك نأب تنمآ الوأ : لاق

 نوك أس ىنأ تنقيأ اعبارو . هلثم ءاود ةنحبلل سهلف ريصلاب ترددت انلاثو . ىبر

 ءازج نأ تردق نيح هللا تركش اسماخو . ربطصأ مل اذإ حلاو قيضلا ةسيرف

 جرفم هنإف هللا ةحر رم تنقأ ل ًاسداسو . تاج نم رش وه لثم ناك نم

 فيك هسفن يف لاقف « نآك امب ىرسك اوغلبأو نيلجنت تارمغلاو بوركيلا



 د الا د

 ةمجلا رههجرزب لتدفق . هب ليثقلاو هلئقب صأ اريخأو . هلثم مكح لبق غو

 نأ ةصقاا هذه أرقي نم لك نأ نم نيقي ىلع انأو . رآتلا ىلإ ىرسك قيسو
 !ذه لثم نادزيل: ميراتلا نإو « ةدباف نم ولخت ال ىه ذإ «اهركذ ىلع ىفواي

 . ىلاعت'هللا نوعب خيراتلا رك ذ ىلإ دوعأ نآلاو . صصقلا

 انقل ايل ل

 هللا ىضر دوعسم ناطلسلا ىلتخا «٠ ىنزوزلا لبس ىبأ ةلاقإ نم !وغرف انلف

 .ضرعلان ويد لمع هيلإ دنسيل ملصي نميف هيأر ىريل نسح دمحأ ريزولاب هنع
 .باجأف . مالا اذهل ملصي مم ريخ وه ىودجلا لبس ابأ نإ ريزولا لاقف

 هيف ريظن هل سيلو ؛ مهأ كاذو ةكلمملا ىلع فارشإلاب هيلإ اندهع دق اننإ ناطلسلا

 ماما نف نيرخآلابىردأ انالوم نأب ريزولا باجأف . هريغ رايتخا نم دب الف

 عم ةدم لمع دق ناكو « ىزارلا متفلا ابأ لضفأ ىنإ : ناطلسلا لاقف . راتخي

 .ادجاو ابيع هب نكسلو ميركو ءفكو ةعلطلا ليمج هنإ معن : اذه لاقف“ ريزولا

 لاقف . بيرأ ريبخ ىلإ ةجاحت لمعلا اذ هو « ىأرلا فيعض لوسك هنأ وه

 اوعبصأ ام اذإف « ءافعض ىأرلا لماخ نوئوكي نم ذيمالتلا نم نإ : ناطاسلا

 اذه ىلع هعيجشتو هبيصنت ىغبنيف « مهكواس ريغت ةعيفرلا بصانملا اولوو ةذئاسأ

 . ةعاطو ًاعمس : ريزولا لاقف ٠ لمعلا

 ىرج ثيدحلا نإ : هل لاقو هب ىلتخاو ىزارلا ستفلا ابأ ىعدتسا داعاملف
 ىإو ءضرعلانا ويدل ًاسيئر نوكستل كيلع ناطلسلا رابتخا عقوو « مويلا كنع
 . قروشمو ىنذإ نود ,«بصتملا اذهغواب ف بغرت تنك كنأ ليوط دمأ ذنملعأ
 لجر ىلع ننال رومألا هذه لثم نأ عت نأ بجي نكلو ءابجع اذه تيأرف
 كب ىلوألا ناكو « كنييعت ناطاسلا تنيز ىذلا انأف ءىث نم نكي امهمو ؛ ىلثم
 , كنم ناك امنع يحفص دقو ءريخ اذه نآلاو « هيأإ ويصت تنك مب ىريمت نأ



 سس الإ ا سس

 دنجلا ةدع صاقنإ ىف ةيكح ىرأ تسلو؛ كبصنم ءابعأب ضيأو امادقم نكف

 اذإ كنكلو , سانلاو ةلودلا ._:روئش ل اذه نآل « لاما ريف وتل مهتدعو

 اهثدعأو هناوعأو ريثك مناقلا وبأ الع ذوحتسا ىلا لاومأللا كلت تعجرتسا

 اماع نيرشع ذنم ىننإ » : لاق . ةليلج ةمدخ تيدأ دق نوكستسف لاملا تدب ىلإ

 تانايلا ىرأ تنكو ؛ قدض فرعو ىكرع دقو . ناطاسلل ايفوتسم تنك

 نيفوتلا اذهل تيعس « ؟ترازو دهع ىف ة ربأم ءايحإ لمأ ىلع ىنكلو «ىرت

 ناطلسلا لع هض رعأم صأىف ىع مفصلا م أر اذاف ؛ ىلاعلا مسلم ىلع هتضرعو

 اذه نإف دعف كنع كاوفع ؛ لاق . « رركخش نل أطال اذه نإف ,نآلا ىح

 . كل ررقت دق بصنلا

 ةسنلالا ةنارخ ىلإ متفلا ىبأب اوههذ « تبسلا « ىلاتلا موبلا ىفو

 ةثامعبسلا تاذ ةقطنملاب قطنمتو . ضرعلا :راويد سيئر ةعلش هوسلأو

 ةلودلا نايعأ هل ىدأ ثيحنا وبدلا ىلا داع مث ء ضرآلا لّيقو مدقتو . لاقثم
 ذخأو طالبلا ىلإ هجوت ىلاتلا مويلا ىفو . ةعاطلا ضورف نسحأ دنجلا هاسؤرو

 سيئرلا ةايح لاوط امقتسم لظو .<فكاردق الجر ناكو .رومألا ريبدت ىف

 باس ىلع ريفوتلاب هدي :طسبؤ ىجلا هل الخ موتو تام الف نسح دمحأ
 كققولا اذه ىفو . هعضوم ف ةرمأ' نكذنس « ريبك للخ اذه نع جتنو دنجلا

 لاب هل "أدبي نل نيكس ىلع نإ لوقت !راخي ىف ناطلسلا نويع نم عاقر تلصو
 ناطلسلا نأ امهدحأ ؛ نيرمأ نم قئاح هنإو ؛«شويجلا دعيو « هناسل قاطي وهو

 .ناتسكرت قهترامإ ةبيه عايض ىلإ اذه ىدأف « ناخ ردقبتحا ( دزمت ) ىضاملا
 مم شؤيجلاب هدمأ اذإ.« هل رّمألا رازقتسا لبق هلمأ دق ناك ناطلسلا نأ ىناثلاو

 كتزعع زيغبرؤمألا هلل تماقتسا املف .ةرامإلاب هيلع معني نأب : هدالوأ دخأ

 زياني نأ ف ركتف «ةلودلا ىف هل عزانم ال مبصأو ؛ كلملا.هل رقتساو ءبركوأ

 كفققو "الو. يلب فناطاسلا مادام هرباد مطق بجوف . ناودعلاب رداببزو ةضرفلا



 هتس ان لع

 رصن ابأو نسح دمحأ سيئرلا ذاتسالا هيلإ ىعدتسا رمآلا ةيلج ىلع ناطلسلا

 ىلع نإ : ناطاسلا لاق .ءارألا ىّتْش اولدابتو امهعم رواشتو امهم ىلتخاو ناكشم

 نم هتفأش لصأتست نأ حلصألاو « لاحملا ىف عمطيل هنإو «دودل مصخ نيك

 نوكي فوسف ناخردق نب نيكنت ارغب انربص رضح اذإف ءرهلا ءاروام دالب
 كلت ىف انتفيلخو انربص كلذب نوكسيو ءابجوزتيل انتتخأب هيلإ ثعبنسو « انتفيلخ
 نيكت ارغب تأي مل اذإو .نايصعلاب صيرتملا اذه رش ىلع ىضقنو .دالبلا

 ؛ ىوق شبحي رهللا ءاروام ىلإ هجوتي نأ شاتنوتلأ هاشم زراوخىل] رعونسف
 شيج اهيفوش رعلل قحتسملا وه ؛هل عزانم الدحاو ريمأ كانبف ةئداه مزراوخنأل

 ءارمأ نويناماسلا ناكو « ةريبك ةيالو هللا ءاروام نإ : ريزولا لاق . لماك

 امأ «نيبممستف كاذف انيلإ تمضنا اذإف ءاهف مهلكح ةدعاق اوراتخا دق ناسا رخ

 ناطلسلا ىأر اذإو « كانه اماعز وثالث هيلع ىنضم دق لاتحم قفانم وبف نيك ىلع

 اضيأ اهافشهعم ثدحتي مل هيلإ باتكب لوسر دافيإ ريخلانف هاشمزراوخرايتخا
 هيلع نإف ؛ دئاقلا ق وجنم ةصق نم هسفن ىف ام بيسب لطام اماذإف ءرمأآلا اذهىف

 ىلع ةفأش لاصئتسا نكسمي نل هتوطسب لسوتلا نود ذإ ؛ هسفن ىف ام ليزي نأ

 دق حرجلا اذه نأ نم نيقي ىلع نوكن نأ ىغبنيف رمآلاب ضمن اذإو «نيكت
 اذه : ناطلسلا لاقف . دئاقلا قوجنم ةصق نم ءىش هسفن ىف سبل نأو « لمدنا

 لسر : رصنلا وبأ ةجاوخلا : لاقف .لوسرلا نوكي نف بعو ديدس ىأر

 رمآلاب هاشم زراوخ موقي نأ ديرت انك اذإف « خلب ديرب بحاص قييبلا كريمأ

 .اذه ريغ قيليال : ناطلسلا لاذ . ركسعلا ادختكس ودبع لسرن نأ انيلع ْنِإف

 اياده ابعمو « ةغالبلا ىف ةياغ ابتكىذاتسأ جيدو سودبع ىعدتسا وتلا ىفو

 دبع دمحأ ريزولل ىرخأ ايادهو ؛ ىنأو ركذ نيب ةلّيف اهنم هاشم زراو خل ةرخاف

 لب نم سودبع راسو . همشحو هئايلوأو هاشمزراوخ ةصاخ ةيقبلو دمصلا

 . لتقو نيكت ىلع ىلإ هجوت دقف هافمزراوخ امأ .هاشمزراوخ ثيح ىلإ
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 كلذ. 6 اهركذ ىلع ىتأتس ةميظع ماهم ةدعبدوعسم ناطلسلا ماق ةدملا كلت ىفو

 . ميحصلا خيراتلا

 « نايقوجنم ةيحان ف ديصلا لوألا عيبر ىناث ةعمجلا موي ناطلسلا بهذ

 ناولأو ةمعنلا عاونأ نم باطو ذل ام لك اهب ناكو ءاعئار لابقتسالا ناككانهو

 بارشلا ىف ذخأ مث ءديعب ناكم ىف مدخلا مايخ ةماقإب ناطلسلا سأو . ةنبزلا

 ءاج ىناثلا عيبر ةّرغ ىفو .لوآلا عيبر رخاوأ ىف ناتسبلا ىلإ داعو « برطلاو

 ئدتراو .دارملابسح ةرئاس رومألا نأب نوئبني سودبع لبق نم لسرلا ضعب
 بتاكلا رهاط رمأ دق ناطلسلا :.راكو . فحرلا دعتساو ةعلخلا شاتنوتلا

 .شارف شان رالاسهبسلا تحن | وناك نيذلادنجلا ادختك نوكسيل ىرلا ىلإ باهذلاب

 ىلإ ةنارخلاب دبعو . ةعلخلا هل اوداعأ نأ دعب ديربلا بحاصو نزاخلا هعم نيع م

 ىلإ ةدايقلا دنسأو « ىشبملانسحلا ىنأ ىلإ ديربلابو ٠ ميدنلا ىخركلا نسحلا ىبأ

 ةيدومحملا سبالملا نازل بجاحلا شمغت قراب ريتخا اك . رادنزاخلا نينآ ر هوك

 ّقو..ىحاونلا كللتو لابجلاو ناشاكو مق ىف طاضلاو باجحلا نم نورخأ نيعو

 م4 .اواثممت , مه شدعأ دق تناكى لا علخلا اودترإ ىناثلا عيبر نمسداسلا ءاثالثلا

 نم نماثلا سيلا موي ريسلاب اورمأ مث . هفطعب ناطاسلا مبلمشف ةرضحلا ىف

 ىف رهحونم نب ناورش ونأ ىعنب ربخلا لصو هسفن مويلا اذه ىفو . ربشلا اذه

 راجيلاك ىبأ هلاخ نيب تناك ىتلا ةرماؤملا بيسب ناكهتوم نإ لبقو ؛ناجرج

 ملسحلا - غلب: دق لفطلا اذنه نكي مو . مسلاب هلتقل ربح ونم باجح ريبك نيبو

 تناك ةنزغ ىلإ ثءاج ىلا لئاسرلا نأ 5 . كلملا راجيلاكاب ةعزانم عيطتسيل

 داننإ نكسمي روكذ ءانبأ ريكو لآو زيوادرم ةلالس نم قبب مل هنأ ىلإ ريشت

 مايأ .دالبلا ريدي ناك ىذلا راجيلاكاب لمعتسا ناطلسلا نأ ولو . مهل كلما

 ناكو .ىأرلا اذه ناطلسلا بوصتساف . ةمكملا نم كلذ ناكل ربح ولم

 بحي ام ميل لسرلا دافي بجوف ناجروملا ىف لب ىلإ ريسملا ديرب ىلاعلا بكوملا
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 ناجرج سيئر نساحملا وبأ اهغلب دق ناك خملب ىلإ لصو املو .كانه هزاجنإ
 جييشو ىبليدلا مثنحملا تاكربلا وبأ فيرشلاو ىاطسبلا دمحم وبأو ناتسربطو

 رقتساو « ناويدلا ىف سيئرلا ذاتسالا سلج مث «ةرضحلا ىلإ اوعدتساو . ىيل

 .ناجرج نم هتنبإثعبي نأ ىلع راجيلاكابل ةرامإلا موسرم لاسرإ ىلع فأرلا
 لسرلل تبلسو « ةريخاف ةعلش هل تدعأو  راجيلاكاب روشنم ىذاتسأ ررحو

 ةرخأتملا بئارضلا ليصحتب فاكدق بجاحلا رهاطناكو . مهلع اوعلخ نيذلا

 بحاص ىروس ىلإ روباست ىلإ اهاسرإبو « نآلا قحتست ىلاو « متدبعب

 . ناطلسلا ةرضح ىلإ روباسين ديرب عم لسرت ىح «ناويدلا

 ناكششم رن ىنأ ةدلاو ىعن ءاج ربشلا اذه نم رشع نماسثلا ىفو

 نإ ىب اي ىتدلاو ىل تلاق : ىذاتسسسأ نم تعم دقو . ةلقاع ةديس تناكو

 هروصتي ذإ هأيإ هبح مغر عوبسأ دعب هيداعي هنإف ادحأ رزوتسا أذإ ناطلسلا

 اودأو «ءارعلل رصن وبأ سلجو .كيرشلاب ميال كلملاو . كلملا ىف هل اكيرش

 ةقيدحلا هذه وحن هفرط رادأو ءايزعم سيئرلا ذاتسالا رضح دقو ؛ مهيلع ام هل
 دورولاو ضايرلاو رولا نيمسالا نم ايفام ةرثكل ةنجلا هيت تناك ىلا

 هذه ةدهاشلل ىأت نأ اندوب ناكأم رصن ىبأل لاقف «قسابلا ورسلاو سجزنلاو
 مايأ ةنزغ ةقيدح.ىف عمتجي اك اكاهترايز لمأت انكلب « نيزعم ءانغلا ةقيدحلا

 لبقو « بكرف نيزعملل دعملا قاورلا برق 4١" هناصح اوتأو . دوم ناطلسلا
 همشجت هينالوأ ىذلا رخفلا نإ ءانال وم ةايح هتلا لاطأ هل لاقو هباكر رصن وبأ
 ئذلا فرشلا كلذ ءاش نإ ةقيدحلا هذه لانتسو « ادبأ هاسنأ ال ءانعلا اذه
 هيزعيل ىليقعلا نسحلا ابأ دفوأ ناك ناطلسلا نأ عمو . ةنرغ ةقيدح هتزاح
 . ىناسلا ةقطنب هازع ؛ءاعبرألا موي ةرضحلا ىف لثم امدنع هنإف ؛ هناسلب
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 سيب رثأ ذاتسالا ءىت و هب زق هلي لوس هاصق

 ةلزيم مضوأأل «سيئرلاذ اتسالا ءىجبو ةنزغ ةقيدح ةصق ركذأس نآلأو

 تعمس , هتدلاو ةافو ىف ةيزدتلل نسح دحأك ميظع ريزو رضحي نأب ىذاتسأ

 اوناكو ؛ ةةرغ ىف بارشلل اموب سلج دوم را ناطل.سلا نإ لوقي ىذاتسأ

 ةءونتملا روهزلا نم ةعنايلا ىقيدحىف ناك امب اوءاجو ةريثك ادورو اورضحأدق

 ةرضحلا ىلإ ترسو ناطلسلا سلجم ىلإ اليل اهتلسرأ دقو . ةقرو ةئاملا تاذ
 سلجم ىف ناطلسلا ناكو ؛ مشحلاو ىلاولاو سيئرلا ذاتسالا رضححف « ربآلا ىلع

 ىحضو ريزولا لاقو . اريثك انعتمتساو هدنع ىابإو ريزولا قبتساو « بارشلا
 ىف '”نيكنتاسلا برشب ةداعلا ترج دقل ءانألوم ةايح هللا لاطأ ىلاتلا موبلا

 لثم ايس الو ؛اموي نيعبرأ نم رثك أ ميقيال فيض درولا آل «درولا مسوم

 رصن ابأ نإ ناطلسلا لاقف . اجيرأو ةراضن اهنم ريخ دجويال ىلا دورولا هذه

 لاقف . ةيؤرلاب ريدج ناتسبلا ذه نإ ةججاوخلا لاقف . هناتسب نم اهلسرأ دق

 ؟ لوقت اذام : لاقو لإ ناطلسلا تفتلاف ؛ لبلاقف ..فيضم نعشحبت أ :ناطلسلا

 ةيشخ لوبألا دايطصا ىلع ؤرجتال بلاعثلا نإ انالوم ةايح هللا لاطأ تلقف

 «دسألا نذأ نإف » : ناطلسلا لاقف .اهلع زيرع اذه نإف ةرساكلا دوسألا

 رضحأ وناديسلا لثتماف .اوملبف تنذأ دقل : ناطلسلا لاق . لعفت ذئني> تلقف

 ىذانسأ نذأتسا عوبسأ دعو . ساخلا ىبتتاو اودارأ ام اوعتمتو « نيكتاسلا
 . دادعإ نسحأ دعأ دقو . ناتسلا ىلإ روحأ ريزولا ءاجو ؛هل نذأق ناطلسال

 ,ةيوفش ةلاسرب كانه ىلإ ليقعلانسحلا ابأ ناطلسلا لسرأ رصعلا ةالص كدنعو
 لجأ ناثسبلاف ادغ حوبصلا دادعإب انرعوأ دقو نسحلا ىنأ ءاقبإ بحي هنإ لاقو

/ 
 . ذولا نع عو(١) '



 هت ثا[ ممم

 أ ريثك اوعتمتسا ةادغلا فو . فطملا أذهم ناديسلا كعس دقو ٠ حابصلا ُّى

 ' رهحلا ةالص بن رق عينا شفنأو

 امل ايل

 م60 ناسرف عم سودبعباتكل صو رشلا اذهنم نيرشع ءاثالثلا موي ىفو
 قداعأو « نوحيج رطش مزراوخنم هجوت هاشمزراوخ نإ : هيف لوي نيعرسم
 «ءارحصلا ىلإ بهذو ناطلسلا بكرولاتلا مويلا فو . دارملا بسح ةرضحلا ىلإ
 رمتساو «شاتنوتلا شيب قاحتلالل تربج ىلا شويجلاو داوقلا ضرعتساو

 ١ وناك مهب لبق و . رصعلا ةالص ىح ةاشملا لفاحجو مهدعب ناسرفلا ضأ رعتسا

 نيه ناطلسلا ىدان « ركسعلا رورم ىبتنا نأ دعبو .ًافلأ رشع ةسمخ
 داوقلاو ةيدوعسملا تالبطصالا دئاق ىريبو قناكود نيكتكي نيدئاقلا
 ىدعتلا نم دنجلا اوعنماو نيظقي ءالّقع اونوك : هلوقب مهطاخو ؛ نيرخآلا

 ىلع ملظ عقي ال ىح ءادعالا دالب نم اهريغ ىف وأ مدالب ىف ءاوس سانلا ىلع

 اورمتئاو ؛ءادأ ريخ ركجاو اودأ شاتوتلا شيجب نوقحتلت نيحو ؛دحأ
 ضراللا اواّيقو اولجرتو ةءاطو ًاممس ًاعيمج اولاقف . .ىش ىف هوفلاخت الو هرمأب
 « شيجلا اذه عم هبصنم لثم ىف ديربلا بحاص قيببلا كريمأ نيعو .اوراس مث
 دقو ءىش لك ىف هعم ملكت ناكشم رصن ىنأو ريزولا عم هب ًايلتم همدقتساف

 ىلوألا ىدامج ةرغ نينثإلا موي ىفو . هقيرط ىف راس م ةءاطلا ضورف ىدأ
 «شيجلا ةرامإ ةعاخ هوسبلأو ةسبلألان ا ويد ىلإ هياد ىلعب اوبهذ ماعلا اذه نم
 ؛ويشلاو لاجرلا ىف هنم هجوأ سيل نأ هنع ركذ دق ناكسيئرلا ذاتسألا نإف

 ىلا علخلا كلت نم هوسبلأو . مثحلاو مدخلاو حالسلا نم هدنع ام ىلإ كلذو
 . ءادأ ريخ هقح اودأو داع مث « ميدقلا ممرلا بسح هلاثمل ةصصخم تناك
 ناطاسلا ناسرف نم فاللآ ةعبرأ هعمو ناسارخ وحن هجوت ىلاتلا مويلا فو



 هنمس 6# هلم

 « بتاكلا رهاطو رالاسهسلا شارف شان رماوأل نيعبطم ًاديمج اونوكي نأ ىلع

 ىوقي نأ هيلإ رعوأ 5فحازلا شيجلا اددم اونوكيل سوط ىف اوركسي نأو
 تلصو مث :ناسارخ ىف ةنتف نوكستال ىكل ةطيحلا ذختي نأو «هبامصأ متازع

 شيج دهاش امدنع هاشمزراوخ نإ » : ايف لوقي كريمأ لئاسر _.رم ةاعم

 عجرتسأو هثدع دعأف نيكت ىلع ةئيعت نم هبسح هنآأل رعذلا هيلع ىلوتسا ناطلسلا

 نم هبلق فام لازأ دمصلا دبع دمحأ هادختك نكل نوحيج طسو نم نفسلا

 دقو ءالوهذم ودبي هاشمزراوخ نإف هلك اذه عمو « هتيزع ىوقو علل

 م؛مريصملانأ ذإ اريخ نوكتةبقاعلا لعلو . هعور نم ءىدهأأل تارمهيلإ تبهذ

 «بهذ دقو « عجارتي مل هاشمزراوخ نإ :٠ ريزولا لاقف .« ًالظم نآلا ودبي
 قرط ىلع اوماقأ دق اوناكو .« للخ ىأ هنم نركي الو ىبتنيس رمآلا اذه نإو

 لصوو «ديربلا لصي موي لكو ٠ اهلإ رابخألا برست عنمل ديربلل ًابقارم خب
 نيكن ىلع نأ اهف ةموتخم ةقلغم ةلاسر هعمو « ىحضلا تقو ةاعسلا دحأ

 ءاروام ةازغ ىلإ اراخب ةنيدم سف «نوحيج ربع دق هاشمزراوخ نأ فرع دق

 رمأو . اهدنع براحيل ىسوبدىلإ هلمح فخ امو ةنازاخلا هعم لمحو « رزنلا

 ءاشمزراوخ عمس املف . مهتعلق اومحي نأب مراتخا دق ناك امالغ نيسمخو ةئام

 وه لغتشاو ءاراخي ىلإ اوعرسيل مهويخ عم ةيكنهرسلا نم ةرشع راتخا كلذ

 «نيمك لا نم للخ ثدحيال يل « لامشو نيب نم قرطلا ىلع ىلوتساو « ةئبعتلاب

 رهلا ءارو ام ةارغ مّدقو ؛ ىموبد ىلإ نيكنت ىلع ةنحش تبره اراخ غلب امو

 لمأت انكانإ : اولاقو ةيلعلا ةلودلل عوضخلا اورهظأو « ةعاطلا اراخب لهأو

 ةلودلا باهش مالسإلا كلم مظضعألا ناطلسلا اياعرنه نوكن نأ ديعب ئمز ذنم

 اولوتساف ةعلقلا ماحتقاب رمأو هاشمزراوخ مهعم فطلتف ؛ هناطاس هلا مادأ



 هم ل[ اسح

 أوبهنو «ةيلعلا ةريضحلا ىلإ موِريسف «ناللفلا ةريخ نم نيعبس اورسأو 'ءاهلع
 دصق ىاثلا مويلا ىفو , باودلاو مانغلا- .رم ريثك ىلع اولوتساو ةعلقلا

 امثيج دعأ دق نيكن ىلع نأب نو ريخ سيساوجلا ءاجو 2 ىمويد هاشمزراوخ

 ىف نوكتس برحلا نأو '”ةيرشملاو ةقجالسلاو ناكرتلا نمو هعم نم ايلظع

 نأو ءانغ راجشأو ةيراج راهمأ هب نيكم ناكم .ىهو ؛ نايناغصب لصتت اهمال ىسوبد

 بناجلا لع ةبطصم ةماقإب ناطلسلار مأ دقو . ةيلعلا ةلودلا فيلح نوكيس رصنلا
 عافتر الا ةريثك ةبطصم تناكف « ءارض#لا ةعلقلا ىلع لطت ناتسبلا نم رخآلا

 ةحاسلاوريبكلا ضوملا اهمامأو . ىرخأ ةرجنم ةقيدحلا ىلع فرشتو ةعساو

 ذنم ةبطصللا ةماقإب اوءدب دق !وناكو . نيجاوتم نيفص ىف شيبجلا بعوت.ت يلا
 ىلع نب ىيسحلا هللا دبع ةجاوخلا ىلإ اوزعوأ دقو « تقولا كلذ ىف تو ةدم
 ىدامج نم رشع نماثلاءاثالثلا ف ناطاسلا نآأل « هجو» 4 ريد للعابمظنيل ليئاكيم
 لابقتسالاب ناطلسلا نذأ دقو .ةديدجلاةبطصملا هذه ىلع ساحي فوس ىلدألا
 ىطتماو لفحلا نم ماق 3 , دعلا هدحيالام لاومألا نم رثثو « مويلا أذه ىف

 « دراطلا ىرو ناجل وصلا بعل دهاشيل ؛ةبطصملا لي ناك ىذلا ناديملاىلإ هداوج
 ةئهو مالا ىلإ ناديا نم ناطلسلا راسر ؛ ةءطصملا دذه ىف مظع ناوخ بصتو

 مهلَع بارششلا رادو اولك"أو .هيلإ ءاظعلاو نايعألا ىعد دقو « ناوخلا ىلإ
 كلائف اورضحأ دق اوئاكو « مونلا ىلإ ناطلسدلا لامو ؛. ىراكس مهو اوماقو

 كوس بارشلا ساجم نإف دحبأ .فرصنب الأب اوّرمأ دقو« ةفلتخلا روهزلا
 قينيلا لبق نم عام ءاجو . _راويدلا ىلإ ناتسبلا ند ىذاتسأ ءاجو ؛ ماقي

 مسرلا ناكر". هبجو بيغتو .ىذاتسسأ ابحتفن ةموتخعم ةفقلغم ةلاسرب

 لمأل اهطعيو ةبقر رصن وبأ بتكي. نأ « ةلاسر لصت نيح هب لومعملا

 8 مو+ اا لياق ماورد 000(



 هس لاإ قاسم

 ناك هنإف ةمبم ةلانسرلا تناك اذإ امأ . :صاخلا مداخلا ىلإ امايصوتل ناويدلا

 «نصاخلانيمالا ىجاغأ ىلإ ام.بهذو هسفنب : ةلاسرا هذه لمح هنكلو . اهنيطعي

 ىف لسرأو نيبرطملا ةدوعب رمأو لخدفناطاسلا هاعدتساف ريخلا 'ىجاغآ لقتو

 ةالص ىتحت مهب ىلتخاو «.رصقلا نم ناطلنسلا جرخ مث . سيئرلا ذاتسالا بلط

 خلت ىف تعرمشو ىفادانو ناويدلا ىف ىذاتسأ سلجو ريزولا داع مث . رصعلا

 )ش *؛لوقت تناكو . قيييلا كريماأل تناكو لئابنرلا

 : قييبلا كريمأ ةلاسر

 « نيكن ىلع شيج ةعياط تربظىموبد ىلإ شاتنوتلا لصو نيح هنإ »
  ةمان ةئبعت ىف راس مث ؛ قاوبألا ىف شفني نأو لوبطلا قد نأ شاتنوتلا رمأن

 نصح هززعي مظع رب ىلع فرشيو ؛ ودعلا شيج هاج اءوق اركسعم ماقأو

 رصحلا قالصنيب ناتعيلطلا تداع مم. نيتمثلطلا نم لك ىلإ ددملا لضوو : نيمأ

 ةوبد ىلع هاشمزراوخ فقوف:. امبعضؤمىف ناشجلا نقتسا نأ دعب « برغملاو

 لاح لك ىلع ؛انذب برحلا عقت ادغ : هلوقب مهبطاخو نايعالاو ةداقلا ةفاك اعدو

 اوعزجتالفرمأ ثدحاذإف « ةقدبم؛هةليللا عاضوألا اوبقارؤ كك امأ ىلإ اودأوع

 ثيحت «برحللو ةعيلطلا دادعإلو ديكلا ةطيحلا تذمحأ ادق ىنإَف ءاوقرفتت الو

 هعم لوانتو" قييبلا كريمأ بحصو : عقاولا رمآلا مامأ نوكي ودعلا رهظاذإ
 محأ عم ىلتخا لك آلا نم غرف الو ؛ هتصاخو هادختك ءاعدتساب رمأو ؛ ماعطلا

 اذه نيكنت ىلع نإ : لاقو نييدومحما ةيكسنهرسلا نم ةعامجو رالاسهسلا شانو

 اوراسولو ؛ هب اوررغ انقو « ىضاماناطلسلا شطب ةيشخ ءودملا مزل ؛ نيبم زدع
 بتكذإو« نايصعلاب هسفن هتثدح املو ؛ لجرلا اذه دسف أل ىوسلا قيرطلا ىلع

 قرمأبس ودبع هبجاح ىلإ لسرأف ؛ مقتسم ريغ لجر هنأب ناطلسلا ىلإ نويعلا

 ؛ هرظن ىف يتزوص | رهزنش دق اناكةاشولا نآل ؛ دب ةعالفلا نم ىل نكي ىلف ذب



 دسم اناا إ بسب

 نولوي نم تسل انأو . ةنحاطلا برحلا نوكتتس ادغو « فيسلل نآلا ةملكلاو

 .مزراوخىلإ دوعأنل ىنإف « وجرأام ريغىلع رمآلا ناك اذإف ءةكرعملا ىف ممربظ

 ظفحت نأ ىغبني نكلو « ىالوم ةعاط ىف لدقأ ىنأل ريخ كاذف تلتق اذإو

 ريخلا نوكيسم : نورضاحلا باجأف . ىدعب نم ىدالوأل ةمدخلا ىف ٌيقباس

 تمتو تابج عبرأ نم عئالطلا فحزت نأب رمأ مث , ىلاعت هللا ءاش نإ رصنلاو

 ىلإ موقلا داعو « ةعاطلاب اهوقلتو « مظعألا دئاقلا نم ةمزاللا تاطايتحالا لك

 ودعلا ةعزبم تبن ثادحأ تعقوو مهيلع تارم موجحلا ودعلا نثو مبعضاوم

 هعمو ةوبر ىلع هاشمزراوخ فقو مبصلا قرشأ اهلف . نينح قخض باقناف

 امدنع رارحأللا اهيأ » : لاقؤ « ىغبني !؟ أبعم شيجلاو نومدقملاو ةيرالاسلا

 مكتواتاقيس « دحستم شيج هلو ركام دودل مصخ انلباقي فوس راهثلا علطي

 م6 اونوكف « مهحاورأ ثاثتجاو مهلا ومأ باسل انثج دقاهو : نيتيمتسم

 .ميخارت اذإف شيجلا بلق ىف ىعم ىلا ىيار ىلإ كراظنأ اوددسو « نينطف نيظقي

 مكذيب ةديعب ةقشلاو « كمامأ مظعلانوحيج رن نإ . كرومأ تلتخا هللاب ذايعلاو

 ىنومتكرت ولو « ارارف ىربظ ىلوأ نأ ىنأ قحلاو « مزراوخ ىف رفملا نيبو
 : اولاق .« رذنأ نم رذعأ دقو « كلذ دعب ناطلسلا نولياقت هجو ىأبف ؛اديحو

 ىف هاشمزراوخ فقو مث . «تومب ىح لتاقنسو هايثمزراوخ انفصنأ دقل ٠

 دمي نأ عيطتسي ىح شيجلا لاجر ىوقأ بلقلا ىلي امم حانجلا ىف نيعو . بلقلا
 . ةجاحلا دنع دادمأللاب ةرسملا وأ ةنميملا

 شيجي ةنميملا ىلع انوكيل رالاسروخألا ىريبو قاكودلا نيكتكب رمأو

 ىاطاسلا شيلا لس هللا عم ةرسدملا لع شان هرالاس لعجو : ةوقلا مظع

 ؛ نيزرابملاعم . ءارظعلا ةداقلا نم ةسمدخ رمأو . نيفرطلل نيتيوق نيتقاس اوأبعو

 رثك أ ةعيلطلا ىلإ هجوب ذخأو . ةكرعملا نم رفي نم لك نيفصن اورطشي نأ

 ؛ تاوصآلاٍت لعو قاوبألا اوخفنو سوكلا ارقد راهنلاعلط املف . ةربخ ناسرفلا



 مس

 نم اعضوم اوملب : اخسرف رهنلا ءىطاش ىلع راس ايلف دشحلاب هاشمزراوخ راسو

 نم داع ذئليحو « رذحلا نم ليلق عم مادقألا ىلع اريس هروبع هيف رسيتي رْلا

 هل ذذعاو ربنلا ريع دق نيكنت ىلع نإ نولوقي نيعرسم ناسرفلا ضعب ةعيلطلا
 ةيحان نمو « ةريثكلا راجشألاو ربنلا ةيحان نم « ةعساو ءارحص ىف اعضو»

 ؛انه ةرئاد ديالبرحلا ىحر نإف ؛ةعساش تافاسم ىلإ شورجلا تدتما ىرخأ

 دعأ م , هتتاسبو شبجلا نؤمي لصتت عضأ و٠ ةثالث ىف نماكملا دعأ هنإ لاقيو

 نأ عمو . فلخلا نم اوشوانيو « ةبج نم رهنلا ءىطاش نم اوجرخيل دنجلا

 عم سراف فلأ رّيس هنإف ةييرحلا تادعملا عم هادختك نيع دق ناك هاشمزراوخ

 فقوأو ادختكلا دمحأ ىلإ ءابقنلا عرسأو . ةعاجلا كلت اولباقيل لجار فلأ

 رهلا بئاحي فص ىف اوناك نيذلا نيمدقملا ىلإ لئاسرلا لسرأو شيجلا ةقاس

 كريمأ بحطصا دقو «ناشيجلا قتلاو دنجلاب راس مث . لاحلا هيلع امب مهغلبي

 نيكنت ىلع ناكو « ةوبر ىلع اعم افقوو . هل نابع دهاش نوكتيلو ةلاحلا بقاريل

 لاتقلا ناشبجلا أدبو . تالظملاب افوفحم ءارمح ةراش تحت ةوبر قوف هرودب

 ىفف .هتايح ىف اليثم م4الاهل ركذي ال هنا اممع هاشمزراوخ لاق برح ترجو

 تقحلأف ةقحام ةبرض هاشم زراوخ ةرسي» نيَكَت ىلع ةنميم تبرض ربظلا ةالص

 يم دادمألا مه لسرأو ؛هدنج ف هاشمزراوخ حاصق .هاةمزراوخم ةمعزهلا

 ملو «رايدألا ةرسيملا لاجر ىلوو فقوملا ىلع ةرطيسلا عيطتسي مل هنكل ؛باقلا

 اوكلهو ربا ىف مبسفنأ اوقلأف ءسراف ىئام عم ىورهام شات هدئاق الا قي

 ودعلا ىدبأو اونيثف« نيكنت لع ةرسيم ىلع هتنميم هاشمزراوخ لسرأف « اعيمج

 دنج عجارتو . ماوق تكبنأو نيبناجلا نم ريثكلتق ثيحب « ةديدش ةأرج
 امبعمو رالاسروخألا ىريبو بجاحلا قاكوملا نيتككب ناك ن يح ىف «ةنميملا

 دنجلا نم فيثك ددعب مهوحت ودعلا هجوتف « ةشوانملا نواصاوي سراف ةئايسمخ

 هاشمزراوخ فحرف « اعيج ميكاله ىشخ نأ دح ىلا مهب اقدحم رطخلا ناكو
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 نيدذلا ناسرفلا مهعبتي ىريبو نيكتكتي هب قحلو.نيكنت ىلع وحن باقلا دنج عم
 ان هترسيمو هشيج بلق عم نادمملا نيكن ىلع محتقاو «نيبراه اولو دق اوناك

 امحتلا هتراش ناشيجلا رصبأ الف «فوفصلا مدقتو سمرلا هاشم زراوخ ذخأو

 .لاوجتلاناسرفلا ىلعرع ىتحنيبناجلا نم نوريثكل تقو : ديدح نم لبج امهنأك

 ىلا لك جارت مث .ءاسملا تح اهف ةداوهال ىتلا برحلا هذهل ناشيجلا تبثو

 اذه كلحل ةطخلا هذه هاشمزراوخ ذختي مل ولو . ةكرعملا فقت نأ نود هعضوم
 ىرسلاةمدق نم ءزجلا سفن ىف مهسب هانشمز راوي بيصأ دقو . ميظعلا شيلا

 لمحت !١ ٠ةمايشلا هذه لمأتف' . دنملا ف نصح نمرجح ام هباصأ دق ناك ىبلا

 نأو مهسلا عزنتي نأ همالغ ىمأيو اهاحر ةرئاد برحلاو هيقضو ملألا اذه

 بارطضا ىأ مهيلع ودبيال دنجلا ئأر ركسعلا غلب نيحو ٠ حرجلا دهضي

 نمو دمحأ هادختكن اكو اذه . مهزك ارم ىلا مهداعأو مهتم سن 1لرم عجشف

 ؛ ءادعألا نماكم نم ىذأ مهبيصيال ىّح ةبهآلا اوذخا دق هترما تح ناك

 ىعدتسادقو . بيصأ هنأ دحأ فرعي لو . بيحرت اهأ هاشمزراوخ مب بحرف
 مدقت نم لك نع نصت « مهنم ارفن مولي ذخ ذنلأو هذاوج نع لونو نيمدقملا

 حابصلا ف نيزبجم اودوعي 'ْنأ ىلع مهزك ارم ىلا ةدوعلاب م رمأو « ممم رذعب هيلا

 لبلاا ا!| تأب او : « ةمزملا ىلع فرشم هنآأل «ودعلا ىلع ءاضقلا مثيل «ركابلا

 28 وأ" انأودحأ «هاشمزرا وخىاقيتسا و.ةعاطواعمس اولاقف. ءانل رصنلا مل

 قياصأ ىنكلو « ىحور لذبأو تبثأ ملول كالحلا مويلا براق شيجلا اذه

 لاقف . ادغ ناديبلل رئاس ىنإف اذه مغرو رجح هيف تبصأ ىذلا عضوملا ىف مهن

 لاتقلا أدم نأ ريخلا نم هلعلو ؛ مرج لاتقلل بهذي ؛ نأ حصيال ٠ دمحأ

 انيلإ نودوعيسو سيسأو + كريس دق نال ودعلا عاصيأم ىر. ىح ٌةريق
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 نم ًاطسق اوذخأ نم نيب نم عئالطلا ةاشمزراوخ نيع مث . ليللا فوج ىف
 عراسأ نأ ىنوعدي رحسلا تقو لوسر ىنءاجو . ىناكم ىلإ تدعو « ةحارلا

 ةعاس ذنمو ؟ حرجلا اذه نم ال ادبأ ةحرابلا منأ ل : ىل لاقف تيهذف « هيلإ

 نم ةريح ىف وهو هيج مل قف نيك ىلع نإ : نولوقي سيساوجلا لصو

 لسرلا ثعبي نأ ىف ركفي هنإو غلاب صقن مماربعا دق هلاجر نأ ذإ « هرمأ

 بكر نأ الإ لاحلا اذه نم هيلع انأ ام عم أدب ىرأ الو . حاصلا ىف اوضوافتيل
 ىغبني : تلق . « كريمأ ةجاوخلا لوقي اذام ىرنل دمحأ لاق دقو « ريسنو
 © نمو عيبا بهأتيل برحلا بهذنس انثأ نيبن نأو ؛ شيجلاو نايعألا ةوعد
 مدقتيال فوس ودعلا نإ لوقيو « ةعيلطلا نم مهبلع جرخيل الوسر ثععبأ

 رظنن مث « هاشمزراوخل ةحار مويلا نوكيل الوسر انيلإ ثعبيس هنأو « برحلا
 , نيمدقملاو نايعالا ىعدو ٠ ملس ىأر اذه هاشمزراوخ لاق . نوكيسام
 بلطو ؛ برحلا سوك اوقدو , ناسرفلا فقوو اوداع مث هاشمزراوخ اوأرف
 بناجلا ىلع اردقو ءاضق عقوف هب ضكرف ؛ دهج ىف هاطتمأو هناصح هاشمزراوخ

 مايخلا برضمب أرس قدارس | ىلإ هب اوبهذو « هدب ترسكو حرجلا هب ىذلا

 دقل لاقو كريمأو دمحأ ىعدتسا مث ةبوبيغ ىف عقوو « هريرس ىلع ومانأو

 تمشي ال ىل ًاباوص نورتام اولمعاف «ىسفنب مويلا لغتشاو نورث اب تبصأ
 نوكب نأ وجرأ لاقو دمحأ ىبف . شيجلا اذه لمش تشي ال ىتحو ءادعألا انب

 لاقو « دنجلا ىلإ كريمأب بهذو . رمآلا ربدنسو ريمآلا نظي ام اريخ ألا
 انيلإ لسريس هنأو مطحت دق نيكت ىلع نإ لاقيو "44 برحلا عقت مويلا مه
 اذإف . ودعلا شيج لباقت ىّتح ةقصالتم افوفص شيجلا عئالط اولعجاف الوسر

 . هيف انيأر ىراسف الوسر لسرأ اذإ امأ «برحلا ران ىذنو بكر ًابراحم مدقت
 نوبقاريو سوكلا نوقدي اوناكو « عئالطلا اوريسو « بئاص ىأر اذه اولاقف
 او؛ سمأآلا ةدقوملا دهاش يذلا زوجملا بئذلا أذه ناكو. مزح ْق عضولا
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 ثدحتلاو نيكتت ىلع ادختك ةلباقم الوسر اليل لسرأ دق « هالوم ضرم ىلع
 ثعبي نأ ىلإ ناطلسلا امدام اذ#هو ناودعلاب مئأدب دق نأ » : ًانيبم هيلإ
 كالو٠ لسرب نأ ربنلا انزّتجا ام دعب بجاولا نم ناكو « انه ىلإ هاشمزراوخ

 ؛ ناطلسلا بضغأ امم هزواجتو هلواطت نم ناك امع رذعلا مدقي الوسر انيلإ

 رومألا ميقتستف « اعيفش هل نوكيو رمآلا ىف هاشمزراوخ لعدتيل كلذو

 ططشلا ةرارم متقذ دقف « رمي نع اذه لوقأ الو « ءامدلا هذه قارثالو

 ؛ جوف دعب اجوف ىرثت شويجلاو « نآلا ماب ىف ناطلسلا انالومو ؛ سماألاب

 نأ ولو « ةحاصملا ةاعارم انيلع ةضيرفو « كولملا رماوأ ذفنن ةيئادختكلا نحنو
 ىنكلو «رضلا هنم ىبسأ فرع ولو « كل تاق امع ائيش فرعيال هاشمزراوخ

 مالسإلا قح نم ُلعاسمب ىتمذ تأرأأ دقلو ؛ ءامدلا نم ديزم قأرب نأ ديرأ ال

 « ةلاسرلا هذه هادختكو نيكن ىلع ماتغاف « كحالص هيف ام اولمعاف . راوجلاو

 ىض فو تاالاسر هالمحو دنق ر مسءاهجو نمأي ا,واعالج.ر ةليللا كلت ىف اولسرأو

 دق دمحأ ناكو . روكذاا لوسرلا ءاخ هتبهأ ذخأ دق نشيجلا ناك مويلا كلذ

 ؛ همالآب الغتشم ناكهاشمزراوخ نأ عمو « هلعف ام لك هاشم زراوخ ىلع صق
 نأ زوجي الو تيهتنا دقل دمحأ اي » : لاق هنإف ةليللا كلت ىحنتلا مزتعي ناكو

 . « نيكت ىلع عم ثأطاوت دق ىنأب ناطلسلا لوقي نأب رضلا قانبأ سمي
 ماإل تريد ايف ريخلاو ؛ ةجردلا هذه رمآلا زواجت دقل ١ : دمحأ باجأت
 . هنم رحآلا بناجلا ىلإ ةمث نمو « ىومأ رطش نيملاس انه نم ريسلاو « حلصلا

 تحضتا دق مم. كريمأ لثم ادمتعم ناطاسلل نإ ؛ رمآلا اذه نيبأس ليدنعو
 « ريبك لا ثدحل ناكام لثم ىلع مدقن مل ولو « ةعطاسلا سمشلاك رومآلا هل

 ىّتح ةدحاو ةعاسل ولو ءارباص مالا لمحتت نأ هاهثمزراو> ىال وماي كيلعف

 ةميخلا ىلإ ءاجو هتوسنلقو هءاذح هاشمزراوخ سلف . « لوسرلا رضحي

 لوسرلا مدقتاو ؛ نايعاألاو شيجلا نم ةريبك ةيكوكو ناملغلا فقور ةريبكملا
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 ثيدحلا ىرجو « هاشمزرأوخ نم ابيرق نوكي ثيح هوسلجأو ضرألا لّقو

 هوعدي ناك قباسلا ناطلسلا نأب لوقي نيكس لع نإ لوسرلا لاق : ملصلا نع
 ةزغ ىلإ هجوتو هاخأ دصق نيح دلولاو شيجلا ناطلسلا اني دقو هنبأ

 امع هوفع وجرب وهف ةلودلا ريبك مويلا وه هاشمزراوخو . هؤارج اذه لهف

 عفشي نأو « شيجلا عم كانه مقبل ىومآ ىلإ ناطلسلا ةّتفاوم ريسيل ثدح

 تناك لاوحاألا رقتستف « هرذع ليقيل ناطاسلا انالوم دنع هاشمزرأوخ

 تنسحأ : هاشمزراوخ لاقف . ءامدلل ًانقح كلذو قباسلا ناطلسلا دهع ىف
 برحلا تهتنا دقو « حلصلا أذهب مكاقو ساللا اذه ماعز ىلع لماع ىلإ و ؛ لوقلا

 هوسلجأو هوداعأ م ىولعلا هل اءدف . كانه نوميقمو ىومأ بوص نويهاذ انإو

 نم امهريغو رالاسروخألا ىريبو نيكَبكب هاشمزراوخ ىعدتسا مث ٠ ةميخلاب

 دق ناطلسلا انالوم نإ » : اولاقف . نورت اذامو نولوقت اذام مطأسو نيمّدقملا

 انتديجأ نم حسانج بيصأ دقلو هرمأب لمعت نأو ٠ هةر عبطن نأب انرمأ

 ىلا للخلا ثدحل « هسفنب ىحضيو هاشمزراوخ تبثي مل ولو « ةركتم ةمزب
 : مهل لاقف ' « ريبك عمج لتقو هاشمزراوخ حرج دقو اذه ؛ هفالت نكمل

 اومزحأو « ةلاجرو اناسرف ةئبعتلل كسفنأ اودعأو ؛ نآلا اذه نع اوندحتت ال ١

 ركم نم نامآلا زوحي ال هنإف « ةعبرألا بناوجلا ىلع مكعئالط اوتبثو مرمأ
 ثيح هفعض دتشأ دقو هاشمزراوخ ماقو , « ةعاطو اعمس » ؛ اولاق . « ودعلا

 ةمهم ءاهنإ ىف لجعف ينم تند دقل هل لاقو دمحأ اعدف . تارم ثالث لبسأ

 ىلع ملخو ىربكلا ةميخلا ىف ساجو قدارسلا نم جرخو دمحأ ىبف . لوسرلا

 « هلاجر نم حبصف دلج لجر هتبمص ىفو هداعأو ؛ ةرخاف ةلح هاطعأو لوسرلا

 نأو «الوسر ديعي نأ هيلعف نيكت ىلع ىلإ ىولعلا لصي نيح هنأ ىلع اوةفثاو

 وظحت فوسو ءاناوسر مامأ كرحتي ثيل الزم نكن ىلع مجاري

 عئالطلا اودعأ و شيجلا أوقاسو ؟وأ ىومأ رح ةليللا هذه يف اإل زنم نع
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 مادخ ريبك بلطف هفحضو هاشمزراوخ لاهسإ دتشاو . ةعبرألا بناوجلا ىلع

 : هل لاق دمحأ ىأر ايلف . دمحأ عدأ هل لاقو « ركش » ةرضحلا

 لك ةبام توما نإف « ءاكبلا زوجي الو عرج موي مويلا سيل تيبثنا ىفإ ١
 أرس ىلوم قد نأىع اولمعت نأو ؛ ًاعيج اونوكت نأ لاجرلا ابيأ مكياعف ' ئح

 ؛« نورام اولععاف لزنم ةريسم دعب ىتوم ريخ عاذ اذإف « اهدغو ةليللا هذه ىف

 ؛ هللاب ذايعلاو نوحيج !وربعت نأ ىلهق نيكنت ىلع عامسأ ىلإ ىتوم ربخ غأب نإف
 غلبي نأ دعب «كريمأ ىلعو « مكتايح لوط اوقلت ملام نوقلت شيجلا اذهو مكإف

 ءىش زعأ تلذب ىننأ ذإ ىرمأ نم ناك امب ناطللا ربخ نأ شيجلا عم ةرضحلا

 ىدل سيل ؛ ىدالوأ ىف ىتمدخ قوقح ىعرب نأ لمأو « هاضر ىف ىحور وهو

 راركتو حورلا مالسإ ىلإ فرصنم نآلا ىنإو اذه نم رثك أ مالكلا ىلع ةردق

 نيحو . اهريبدتو رومألا طبضب اردابو اجرخو ركشو دمحأ ىف .« ةدابشلا

 هميخم ىلإ دمسأ ءاجل « هاشمزراوخ ةايح ىف لمأ نم قبب مل رصعلا ةالص تبرآقا

 الزنم عجارت دق نيكنت ىلعنأو متدق مملصلا نأدنجلا اوغلبيل ءابقنلا امدو رييكلا

 ةعيلطلا داعأ مث « انتعيلط ىلإ هلوسر رضح ءاشعلا ةالص دنعو ؛ دنقر مس رطش

 اوريست نأ بحيو ؛ سوكلا قد اورظتناف ريسيس هاشمزراوخ نأ ةجح

 اننأ الإ « ملص ىف انكولو « انآل ةأبعم ةقاسلاو ةعيلطلاو ةئميملا نوكت ثيح

 نونمتي نومدقملا ناكو . ودعلا نم نامآلا زوجي الو ودعلا ضرأ ىف لن ل

 : رعاشلا لوقي 5« ناسنإلا لكةبقاع ىه هذهو . كلذ

 بيرق هدرو ءاره لهم ىلإ ةجيحح لاعبس راس دق ةرمأ نإ

 دقو . ايراع بهذيو ايراع دلوي هرالأف ؛ هراعش ةعانقلا دخت نم لقاعلاو

 ةهموإ توف هديعو ؛ هندب قاعم ( هن رس ُْى انمأ حبصأ نم» ثيدجلا ف ماج

 ةداعيسلاو ريخلا ىلإ قيفوتلا ىلاعت هللا انقزريلف . « اهريفاذحب ايندلا زاح امنأكف
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 وشفي نأ ريغ نم هريغو ثوبأاتلا زبهجت ريسعلا نم ناكو . ةرخألاو ايندلا ف

 هيف هودسو ليلا فوج ىفو ليف دبم اودعأو . ءاشمزراوخ توم ريخ

 مها هنإو « فوقولا ىلع ىوقيال حيرج هنإ هل اولاقو . هتسارحل امداخ اوماقأو

 ركش أو . نايلغلا نيب هتوم ربيخ ىرس دقو . ماجتسالاوة-حارال ددمدهملاف

 ؛ ءىضت هلعاشمو ؛ هتئيعتو هتحلسأب شيجلا راسف «سوكلا قدت نأب مداخلا

 مايخلا اويصنف . خسارف ةعبس اوعطق دق اوناك حبصلا ةالص ةعاس تند اذإ ّس

 عماستو ليفلا ىلع نم هاشمزراوخ اولزن أو « ريبكلا قدارسلاو تاهاكرتخلاو

 صاوخلا رم رفن ضعب ايعد مدالا ركشو دمحأ ن نإ مث . هتوم ربخب سانلا

 لسرأو . توباتلا دادعإو هلسغ ىلع مايقلاب متافلكو شيجلا كاحو بيبطلاو

 منم لكر ضحيل ؛ هاشمزراوخ نم ةلاسرب « شيجلا نايعأ اعدو ءابقنلا دمحأ

 ىلتخا مث دحأ مهلخدأو دنجلا فطصاو اوءاجو اولعفف ؛ هعم هدنج نم اجوف

 حلصلاو لوسرلاو ةباتكلا نم هاشيزراوخ توم لبق لمعام مييلع داعأو مبعم

 ىذلا دجأ | وركش و هاشمزراوخ تومل مغلا مالع دقو . . ناكملا اذه ءاج يح

 سمأ ىلع باه دق نيكن ىلع نإ لاق مث م . ىومآ لإ عرسأ نأ ان ءاع نإ لاق

 لبق لبق ىونآ ب فوسو «اخسرف نيرشعب انع مويلا ديعب وهو هأوق تعضعضتو

 توم اوسحأ دق ناعجشلا ناءلغلا نإو « هاشمزراوخ 0 نأ

 نيح بكسر فوسو مهبلع ًاورطيست ىح مولع ق قش أ ىنإو هاشمزراوخ

 ىف ديتجنو راهعلا مضو ىف رهلا ىلإ لصن ثيحي هلك ليللا ريسنو رصعلا ةالص

 نواثتممو هما نوعضاخ امج مهأو لعف انسح نأ اوباجأف . ناعرسم هروع

 ايلف .هاشمزراوخ داوق دان لاقو مداخلا اركش دمحأ ىدانف .ديربام لكل

 ميعانقإل دبجلا لذبف دمحأ مامأ اوساجي ملف اوحتسا مهنكلو مهسلجأ اؤرضح

 دابتجا ىدم نوفرعت مكنإ :.الئاق ثيدحلا مهيلإ هجو مث .اوساج تح

 ابيلع نم لكو سمآلا ىف وت دقو ؛ ةحردلا هذه ىلإ 5 اصوي ىماشمزراوخ
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 سمع ةلودلل ىدأ دقو « نيهلاص ادالوأ هل نإو «ناطلسلا رمع ليطب للاو «نأف

 طالبلا نوغلبي نيح « كريمأو ةداقلأ . ناطلسلا ىدمتعم نإو ؛ ةريثكتامدخ

 ىلإ هلسريو هتاكم هاشمزراوخ ءانبأ دحأ نيعيش هنإف ناطلسلا مالا نودفربو

 فوسو ؛ انم ديعب هنإو ؛ نيكنت ىلع عم حلصلا تدقع دق اذه ىلعو مزراوخ

 ؛ ةداسلا ءالؤه امأ . ىومآ ىلإ نيعرسم لصن نأ ىلإ رصعلا ةالص نيح لحر

 ىومدهأع اذإف . مزراوخ ىلإف نحن امأو , خلب ىلإ نورجتيسف ؛ ناطلسلا مادخ

 ىومأ غولب دنع تالصلا عزونس انأبو ؛ءودهلا مازتلاب رممقلا نامل معنقأو

 ؛ارطاعركذ قييسو تعمم ءوست نلف «كلذ ماعف اذإ هاشمزراوخ نئاوخ نم

 ناسرفلا نإف « نوريثك مكنأ ىلجلاو . ةنتفلا ركنيب تراث ول  هتلاب ذابعلاو مف

 مكعب مضنأ اذإو « ةدحاو ةعاسف رامدلا مكنم نوقلبس ةيشاحلاو فالآ ةنسلا

 تفشك دقأو . رارق مكسأ رقي الو هسفن نم مكتبيه بهذتسف نيكن ىلع ىلإ

 ةداسلا ءالؤه نإو ءءوسب هسفن مكنم كوحأ ندوب ال ىح رسلا اذه نع مكل

 اولاقف .نولوقت اذام مثأو لاقو موقلا ىلإ هجتا مث . ىعم نوقفتم نييلاجلا

 راثف نانلغلل اولاقف اوفرصنا مث . مسقلا دمحأ مهيلع ذخأف نوعيطم ديبع نحن

 ءاله بكرف ؛ محالمسو مهويخ ىلإ اورجو مهحايص عفترأو ءالؤه

 اوثدحت كلذ ناءلغلا ىأر الف . هلك شيجلا بكري نأب دمحأ رمأو « نومدتملا

 مهنأو ءارارق اوذختا مهنأ هوريخأف دمحأ ىلإ نومدقملا ءاجو . نيمدقملا عم ةظحل

 اوناك ؟مهلماعي نأو ؛ مب. ذوي ال نأب ديمعلا ةجا وخلا نم اقاثيمو دبع نوديرب

 الاح نسحأ نونوكيسو «نسح اذه دمحأ لاثف .هاشمزراوخ مايأ نولماعي

 لاق هيكلو لجأ مسقأو ءاوداع مث اوفرصناو . هاشمزراوخ مايأ |وناك امب

 ءادغ لويخلا كيلإ درتسو لاما نوبكرتو ةليللا لويخلا مكدنم نوذخأي مهنإ

 اوضر مث اليلق رمآلا اذه ىف ًاوركنفف « وحلا اذه ىلع ةلحرملا هذه ةلحر مملو

 قاثو لك نم بكريل نكلو « ةجارخلا هب رمأي امل نوعضاخ اننإ نيلئاق ًاريخأ



أوص اذه لاقف . انيولق نيمطت ىح داوقلاعم بهذيوسراف نابلغ ةرشع نم
 . ب

 ىح ليللا لوط اوراسو . مرمأ ماقتساو اولكأ مث اوعجر وحنلا اذه ىللعو

 اوربع ىتح اوشم وحنلا اذهىلعو . ناملغل لويخلا اوطعأف اولزن ممبصلا حال اذإ

 ؟ه4 شيلا اذه عجر دقو نآلاو دمحأ لاق . قييبلا كربمأ قب كانهو نوحج

 مزراوش ريخلا اذه غلب اذإو . لبي هاكردلا ىلإ ريسلا ديرأ ىنإف املاس ريبكلا

 ءارجإب رمأبسو ىرجام ناطلسلل نولوقتسو . ريثك بارطضا ىلع ىضقي هنإف
 هوركشو دمحأ ةجاوخلا ىلع ًاعيمج !ونثأف «ةعدفلا ةرسألا هذه وحن مزاللا

 ْ . نابلغلل ليخلا اوديعب نأ ةجاوخلا رمأو

 ناطاسلا اهيلع بقي ىو ابتاصخف « ةرصتخم ةفطلاا هذه تدتك دق تنكو

 كال هللأ ءأش نإ

 . قييبلا كريمأ ةلاسر تبثا

 ننل يلب

 رثكذ ىلع ىرج دق اذه نإف « خيراتلا نع ةديعب اهنأ ولو صيصاقأللا هذهو

 ةكرعملا ترج اذك موي' نأو « برحلل انالف دئاقلا ثعب دق ناطلسلا انالف نأ

 هارأ ام بتكأ ىنكلو « اذكهو سكعلا وأ كاذ بلغ اذه نأو ملصلا مث وأ

 نسما وبأ ىدو دقو ؛ ىذاتسأو ريبكسلا ريزولا لتخاو . نيودتلا بجاو

 ىذلا قيبلا كريما ٍتتكللا تبتكو |رضاح تنك كلذكو ليلجلا دبعو هللا دبع

 ىلإ باهذلاب ىريبو نيكستكب فلك دقو . شيجلا لبق رضحي نرأ بحي

 ىومأ تح ءىجب نأيىبارعالا دممرم أو: ةيعرلانع انشيج فكو "مرو فلاك

 يف ةريخص هنيدم مز . نوحيس ءىطاش ىلع ةملق تناك ,« لعاف نزو ىلع « فلاك )١(

 , ؟ ةيشاس شايف ب يع رانا . ةبلا كلت



 تنس مابا لع

 هيف نايناخص ريمأ ىلإ اباتك هجوو ؛ برعلاو دركلا نم شنجب هذنع فقيو

 الوسر هل لسري فوس نيك ىلع نإف « ةكحب فرصتي ىّبح رومألا هذهلاحزش
 دحأ ةجاوخلا ىلإ باتكب ثْعبو ؛ ةنتفلا ددجتت ال تح هطورش ليقتسو

 لاقو « ةضاخ ةلماجم عم « ىدمتعمو ىخينت » بقلب هيف هوبطاخ ؛ دمصلا دبع
 ىحض هنأ تس انتمدخ ىف صاخملا خيششلا اذه هاشمزر اوت هلذي ام نوردقم انإ ٠

 لهأ مهو « اندنع نيميقملا هئانبأ ىف هقوقح هل نوظفاح انإو « انليبس ىف هسفنب

 .« بجي اب موقي ىّتح اذه رثأ ىلع ىمآلا ريبدتل الجر لسرتسو ؛ انتمدخلا
 . دهجلا نم هاشمزراوخ لذي ام ىلع ءانث هيف « مزراوخ ىف مدخلا ىلإ باتكءاجو

  رصقلا ىف ًاموي سلج هنإ مث . هعيقوتو ناطلسلا طخ باطخلا اذه ناكو

 نم ىعفار وهو . هترضح ىف ةعاس هاشمزراوخ نب نوراه "هه قبنساو

 تناكو . مزراوخ ىف هيبأ ناكم هبيصنت ررقت هنأ سانلا ىف نلعأ مث . همأ ةبحا

 « ككتشوب هتصاع تناكو ؛ ثيللا نب بوقعي لبق راّيس نب عفارل ناسارخ ةرامإ

 نيمي مايأ ةأره ىف ناك نيح تقولا كلذ ىف نوراه مأ هاشمزراوخ جوذتف
 بتكدقو . رصعلاو رهظلا الص نيب اوداعو . مزراوخ ىلي نأ لبقو ةلودلا

 نوره ىعثو دوعسم نب كيعس ريمألا مزراوخ ةرامإ نوراه ةيالو روشنم

 32 هاشمزراوخ « رادلا ةفيلخت » بقلو ؛ هاشمزرأوخ روشنملا اذه ىف

 دمحأ ىلإ ى ةيشاحلاو دمصلا دبع دمجأ ىلإ بتكلا تءاجو روشنملا ناطلسلا

 نوره سبلأو . « ىدمتعمو ىدلوب » نوره بطوخو اذختكلا بصنم
 (1.00)ةئامعبر أو نيرهشعو ثالثةنس ىلو ألا ىدامج نم نماثلا سيخلا مويةملخلا
 نم قل ام دعب هيب ىلإ كلذ دعب بهذ هنإ مث ؛ هيبأ ةماخ ففصن هتعلش تناكو

 نأ رظنني ناكو « هنم ةظقيو ةوق رثك أ « نوره وخأ « تس ناكو . ميركتلا

 هل لاقو هرطاخ بّيط ناطلسلا نكلو  هيطختل سئيو نرخ ؛ناطل.لا هيلو
 حالص نإ لاقو ضرألا ليقف . مزراوخ ةيالو نم ربكأ وه امب دج كنإ



 منسي لاما بع

 ميم نم ىدنع زعأ ادحاو اموي ناطاسلا ةمدخنإو ؛ ناطلسلا هاري اهف ةيعرلأ

 صن رر> دق رصن وبأ ناكو «ةبقلا ىلإ نوره ءاج ةعمجلا موي ىفو .ايندلا ةيالو

 مامأ لثم مث . ءابظعلاو نابعألا نم دوبش مامأ نوره فل هضرع مث مسقلا

 «كينيع بصن ىنلعجاو اظقي نك: ناطلسلا هل لاقف رفسلا ىف نذأتساو ناطلسلا
 كيبأ مادخ عراو ؛هرماوأ عطأف كيبأكك نم دمحأ نإو ؛ ىدنع كتلزْم دادرتل
 تدخل قحلا اذه ىسن هنكلو . انئاظع عاتطصا سنن الو مويضام مل فرعاو

 رشلا قيرط حتتفناو « ناكرتلا بيسب « ناسأ ر خ ىف ةنتفلا نينس عضبب كلذ دعب

 كلذكو « هناكم ىف اذه ركذأسو مهمه هسأر بكر ىذلا رغلا باششلا اذهل

 ءدمصلادبع دمحأ ةجاوخلا ىعدتسا نأ ىلإ ثادحألا فات نم ىرج ام ركذأس

 دئسأ اذكهو . نوره دنع لمعيل هلاكم هنبأ ثعبو « ةرازولا هيلإ تدنسأو

 كالمأ نم تجرخ ثيح ةيالولا هذه رومأ تبرطضاو « اعزانتف نيباشلل لمعلا

 ثداوح ركذأو ىرخأ ةرم كلذ نايبل دوعأ فوسو ؛دوعسم ناطلسلا ةلود

 اورغوأ دق اوناكر «لاوحأألا حرشو قييبلا كريمأ ءاجو . هللا ءاش نإ هيف ةبيع
 هللا دبع ىلأ همالغ بيسب هتقمب ناك سيئرلا ذاتسالا نإف « هيلع ناطلسلا ردص

 هللا دبع ىنأ ىلع ضبقلل خلب ىلإ بهذ دق راك كريمأ نأ كلذ ؛ ىسرافلا

 « موي لك صرفلا نيحتي سيئرلا ناكو . سيئرلا ةنحم مايأ ديربلا بحاصو
 نم لصف ىح ليحلا اهبف مدختسا' ريراقت ةفح ىف بتك ىراخت ىلإ هتلحر قف

 ناطلسلا نكلو . كنتاح مساقلا ىبأ ىلإ دنسأف « خلي ديرب بحاص بصنم

 ردصي ملهنأ كلذ ؛ اذه نم ربكأ بصنمب كيلإ دهعنس » : هل لاقو كريمأ نأمط

 . هنم ءايح ديشأو ناطلسلا نم مرك أ وه نم كانه نكي ملو « انوحن ةءايخ كنه

 ءوحنلا اذه ىلع رومألا تراس ذإو . لصفلا اذه دعب هلاوحأ ركذأسو

 لوألا ىدامج نم تيقب مايأ ةيناقل امنع ناطلسلا لحر « خلب ىف اراجوجلا ناكو

 فو . ادئاع ارراش اهال نك هرد قيزط نع ؛ ةنامعبرأو نيرشعو ثالث ةنس



 دس 1/1, بح

 وهو ؛ ىدوم#لا قسرجلا ىف ماقملا هب رقتسا رخآلا ىدامج نم رثع ىداحلا

 «ةيدومحملا ةقيدحلا ف ربشلا اذه فصتنم ىف لزنو . ةرغ ةرامإ ىأرس

 ءارعص ىلإ مسرلا بسح ةيناطلسلا لبإلا تقيسو ىعرملا ىلإ لويخلا تلسرأو

 . باوصلاب ملعأ هللاو . '"نائركطابر

 ةنزغ نم اودفوأ نيذلا لسرلا رايخأ ركذ

 مهدوع م ملاوحأو ةفالخلا راد ىلإ

 مدا خلب نم ىنالسلا وعدملا نينمؤملا ريمأ هللاب مثاقلا لوسر ديعأ نأ دعب

 بلطف ,:هيلإ قيرطلا عطقو جحلا ةيضقب همامها هيلإ ىدبأ دق ناطلسلا ناكو

 دبع دق ةفيلخلا نأب ةفالخلا راد نم درلا ءاجو « هحتف ةداعإل دبججلا لذي هيلإ

 3 قب ملف هيف ضاوحألا اوحلصأ مهنأو «جحلا قيرط ريمع# ىف هبوب لآ ىلإ

 ةنمآ جاحلا لفاوق ريستف ةيدوعسملا ةرضحلا لبق نم جحلا ريم أ نيعيلو ؛ قئاع

 بهأتال ناسارخ ىلإ صاواأألا تردصأ ام ناعرسو . رهلا ءارو امو ناسا ر خس نم

 ناطلسلا راتخا دقو . مارحلا هللا تيب ةرايز ىلإ نيقوشم سانلا ناكو ؛ لت ىلع

 . روصتلا دح قوفي ًابيترت جلا بيترتب ىنمف « جملا ةرامإل ليئاكيم ىلع ةجاوخلا

 نسح راتخاف . ةءورملاو ىنغلاو دادعتسالا نم مظع بناج ىلع ناك هنأ كإذ

 « انالث وأ نيثرم ةمهملا هذه لثم ىف لمعلا هل قبس دقو ؛ الو سر هيقفلا ىكمرلا

 ىلإ كلذكو « هريزوو ةفيلخلا ىلإ لئاسرلا ىذاتسأ بتكو . دادغب ىلإ رفاسو

 نام ء دحالا مويو . مهريغ ىلإو بتاكلا رهاط ىلإو ؛ قارعلا داق شارف شان

 ةدعو دبملا امض نم ناك ةربخاف ةعلخ ليئاكيم لع ىديرا ؛ رهشلا اذه نم تيقب

 نوكت لأ شايف  ىئغ ححرو . ( ٠١ ةيشاس 478 س ىسيفن ) نامركط ةخسن ىف (1)

 .( «؟ةيشاع) روغ دودس دنع ناوررآ



 اةتالسسم ماب ممم

 ىمسأ نم بقللا اذه ناكو « ةجاوخلا » بقلب بطوخو ةيشاغو بهذ نم
 ركذأسو هب لمعلا ىسوتتو هنأش لق مويلا نكي نإو تقولا كلذ ىف باقلألا
 . رواسي َّى تروس ةيشاغلا نع ةصق

 2 ل

 هب احس

 دق ناكو ىثغرلا ىرفظملا بأ ةجاوخلاب بقلي ريزو نييناماسلل ناك
 فال آ ةسمخ ًايئاماس ًابيبط حنف ءاهب بربي ةليح ريدي ذخأف مهتلود رابدإب سحأ

 ءدلبلا وسكي ديلجلا ناك موي ىفو . برم ا ىلع هنواعي نأ ىلع هعم دهاعتو رانيد ظ
 رهاظتو ؛ نتي ذخأو ؛ ضرآألا ىلع هسفنب قلأ مث جلثلا ىلع راسو هناصح بكر

 ريمالا ءاجو « ىصحت ال ىلا تاقدصلا اوعزوو هراد ىلإ هوامش « ءاغإلاب
 طابرلاو ناديعلا بيبطلا رضحأو « "هم ةراشإلاب ريزولا هايخ هدوعي ىناماسلا

 هنع بيبطلا لأسي ناطلسلا ناكو . ترسكدق لجرلا هذه نإ لاقو دامضلاو

 ًافاتع ايش لوقي موي لكد ةبوق ةمدصب بيصأ دق هنإ لوقي ناكف . موي لك
 ريمألا راتخا نأ ىلإ « لامعألا تلطعتو ريمألا سب تح ثداحلا اذه نع
 . باشلا اذه ىلع ىلوتسا دق ةرازولا رورغ ناكو « هتاقث نم اباش هل ًافلخ

 ءافش ىف هسأي نم ديزب ناك بيبطلا نكلو هريزو ءافش ىف لمأي ريمألا ناكو

 هلككلذ ءانثأ فو « هئافش نم لمآلا ريمآلا عطق ىح : موي دعب ًاموي ريزولا

 هلاومأ نمالغو فخ ام لكب ناجز وج ىلإ ثعبيل ةصرف لكزومني ريذولا ناك
 باودو قطانو تماص نم كلمب ام لكب ةُمئاق دعأ مث , ةميظع ةعيض اهب ىرتشاو
 ىلا ةعيضلا ىوس ًاثرش كلم ال هنأ مسقأو نايعالاو ءابقفلا رضحأو . ديبعو

 ىلإ ثعب مث “ دحأ دنع ةنامأ عدوي مل هنأو ةمئاقلا هذه هيوتحت امو ناجزوج ىف هل

 ءاوملا نآل كلذ « هتعيض ىلإ بهذي نأ ىف نذإلا هنم سفلاو ةمماقلاب ريمآلا

 دنع كلذ ميصو . ريمألا ءامدلا ىف كانه تقولا ىضتيلو هالي ال ةنيدملا ىف



 كليم خراب و مشم

 ردصأو ناجزوج ُّق ةيريمألا عايضلا هحتمر ةمدخلا نم هافعأو هل نذأف ريمألا

 لبإلا هعابتأو هحنم رمأ 3 3 هزازعإب ماوس ىح ًارمأ ناجزوج ريمأل

 عابف . نيينامأسلا ةلود تلاد ىح كانه ماقملا هب رقتساو راسف « ””باودلاو
 لجر فو لب ديعس بلقو هما ةمص ىف روباسين ىلإ راسو ناجزوج عايض

 ةناعبرأ ةئس روباسن ىف اذه رفظملا ابأ ( لضفلا وبأ انأ ) تيأر دقو
 رعشلا ضيبأ « ةرمخلا, هجولا برشم ةماقلا ليوط ًاخيش ناكو )٠٠(

 شايقلا نم ءاضيب ةعارد ىدنرب « ةباملا نم ميظع بناج ىلع ناكو « روفاكلاك

 هيلعو مدو ماجللاب هجولا نيزم « اعراف ًاداوج بكري ناكر ؛ ملا ىرغرلا
 هردص ىلإ طابرب دش دقو ةعيدبلا ةضفلاب معطملا ديدحلا نم جرسو ليذلل طابر
 ناكو ؛ هريس ءانثأ هنضتح هرادباكر ناكو ؛ ضييبألا ميدالا نم هسوبرقو هليذو

 هسلاجب ناكو ؛ دحأب طلتخ الو ادحأ ليقتسي الو دحأ لع مالسلا بهذي ال

 لج ىضمي « ةنيدملا ىليامب دابأ دم ىف ناتسب هل نأكو «هنس ىف أوناك نم ءامدب

 متأم ىف ًايرعم هتبأر دقو . موقلا ءاربك ىف ءازعلل رضح ناكهنكل :هب هتافوأ
 رضحح نم ناكو ؛ كاذ ذإ ىرمع نم ةرشع ةسماخلا ىف تنكو ؛ ىناويدلا ليعمس]

 ميطا وبأ مامإلا ىضاقلاو ىولعصلا لهس وبأ مامإلا ةجاوخلا متأملا اذه ىف
 ل ةنحشلاو ككنش وب سيئدو نر وباسين ناويد بحاصو دعاص ىضاقلاو
 ء لالجإلا ديزم هل ١ ودنأو ردصلا ىف هوساجأ دقو ؛ شويجلا ريمأ بجاح
 ًازيرع تام دقو . سيئرلا ذاتسالا ناصح هيلإ اوبلط فارصنالاب أ 9

 دقو ٠ بقللا اذبم هبطاخيو « ةجاوخلاب ه هوعدي دوت ناطل سلا ناكو ٠
 , كلذ ىنأي ناكهنكلو ةرازولا لبقي نأ تارم ةدع هيلإ بط
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 ىراوجلا بري ناك« ىذارلا مساقلا وبأ هل لاقي لجر روءاسين ىف ناكو

 ضعبب أدق ناكو . ثالصلاب هتمدخ نم دوعيو رمدن ريمألا ىلإ نم بهذيو

 ءاجو روباسن لهأ هأتبف . هب ىصوأو ةمامع رصن ريمألا هاطعأف موي ىراوجلا

 ًأرس هل لاق متيهلا ابأ ىضاقلا نأ ىنأ نم تعمسو ملاظملا ناويد ىف ءىرق باطخ

 نم ريخ داّوقلا ةعانص نإف مساقلا ابأ اي نأ  مازملا ريثك الجر ناكو

 ىأر دانأ دم ىف هناتسب نم ًادئاع ىثغرلا رفظملا وب أ ناك نأ قفتاو . ءاضقلا

 ةيشاغ هيلعو بهذلاب مطعم لاف جس هيلع اني اصح ًاكار ىذارلا م ءاقلا انأ

 لبقو لجرت ىثغربلا رفظملا ابأ مساقلا وبأ لباق الف ؛ ريواصتلاب ةنادرم ساس

 . ةيناث ضرالا ليقف ٠ ةداوقلا: ةعلخ ىف كلل كروب ىثغرلا هل لاقف ء«ضرأللا

 م. اذه تحن ةيشاغلا مرإ هرادباكرل لاق اليلق دعتبا ايلف رفظملا وبأ قاسو

 رفظملا وبأ دارأ عوبسأ دعبو « ببسلا نع هلاؤس ىلع ؤرحي لو ءاهاقلأف رادجلا

 ميدنلا ءاخل ةيشاغلا رمأ ىف هب رمأب امع هئامدن دحأ رادباكرلا لأسف « بكري نأ

 . لجرتأ نيح عيرسلا هب اوطغتل ءابقلا ىف ىاغمادلا لاشلا اوعض :لاقف هلأسو

 هساجم ىف ةيشاغلا ىادقلا هؤاقدصأ لوانت دقو . تام ىح كلذ نولعفي اوناكف

 نم حبصأ ةيشاغلا باحصأ نمىزا رلا مساقلا وبأ راص نأ دعب :رفظملا وبأ لاقف

 دو #ناطلسلا ربخلا أ غلب دوب امسن ىف كسل اذه امشفو . ابلم#ت نأ انيلع لاحأ

 دوعسمو دم نيريمأألا طالبلا نم ددششلا رمأألا ردصو ؛ هايخأ مالو بضغف

 نأ عيطتسيو امهرد نوسمخ هعم نم لك مويلاو . سوبرقلاو ةيشاغلا نأشب

 همامأ مدخلا ابلمحيو اهيرتشي هنإف ةيشاخلا ىرتشي

 ةاعارم سيساوجلاو نيبنملا ىلعو رومألا هذه لثم كولملا تفتلي نأ لف

 ساطرقلا ىلع بتكيام لك نكلو ؛رامخآلا هذه لثم اوفغ الأ مهبيلعو كلذ

 . خيراتلا يلإ دعتلو « يدس بهذ ولو هيسقت ساطرقلا نم ريخ
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 ناتسب ىلإ بهذ ليئاكيم ىلع ةجاوخلا ىلع دوعسم ناطلسلا علخ نأ دعب

 مدقو لجرفف « ةغلاب ةمأ ىف ليئاكيم ىلع هب رهو ؛ هنم رحصأ مث هرازه دص

 رابخالا بتكي ناكف اركنتم ايبنم ىذاتسأ هعم نّيعو « ءالولا ضورف

 همم تاكو ؛ لمعلا لطعتبال ىح مروجأ مهيطعيو امابت ةاعسأا عم ابلسريو

 بايلا اذه ىف ة5 دوعسم ناطلسلا ناكو ٠ تامبملا ابيف لجسي ناكر ةديرج

 بح خلب ىلإ باجحلاو ليئاكيم ىلع ةجاوخلا راسو . ةريثكت اكن هنع ريو

 دص ناتسإ ىف اموبسأ ناطلسلا ماقأو . دادخب ةفالخلا ةرضاح ىلإ اوبهذي

 نئي تح ؛ ميدقلا لوازلا ىدومحما رصقلا دادعإو ةفرخزب رمأ دقو ؛ هرازه

 ةريثكلا رهاوجلابو ةبهذملا ةشقأألا فئارطب رصقلا اونيزف. ءارمأألا ضعب هيف
 ؛كسملاو روفاكلاو ربنعلا ايف عضوو ؛ةبهذملا شوقنلاب تارجحلا تنيزو

 ثميقأو . دحأ لاب ىلع رطخت نكت مل ثيحب لانجاو ةهبآلا نم فراخزلا تناكو
 موي ناطلسلا بكرو « ًاعيمج ةيشاحلاو ىلاوملا اهرضح بجر ةرغ ىف ةبدأم
 باحملاو نيمّدقملا عم هئانبأ نم ةعبس هعمو ضيبألا رصقلا ىلإ بهذو سيخلا

 . ةرامإلا راد ىف لزنو داع مث ناتثملا مت ىّبح اموبسأ كلانه ثبلو براقألاو

 م< لك لبق نم « ناتسكرت نم ةاعسلا ءاج ربشلا اذه نم رشع سماخلا ىفو

 ةليوط ةدم انقأ دقل نولوقي ىنابتلارهاط ىنأو ىريصحلا مساقلا أ ةجاوخلا نم

 منت نأو « ةاعسلا ةفاضتساب ناطلسلا رمأف .اهترداغم نم !وعنم دقو رغشاكىف

 قدارسلا اوبصن دقو « ةأره ىلإ رفسلا هتين ىف ناكو « اوحرتسي ىحتالصلا مهل

 طابر ىف دوسالا ديص ىف ذأ ةجحلا ىذ ةرغ ىفو .اهلإ قيرطلا ىلع

 ىلإ ءاج رهشلا فصتنم ىفو . بارشلا لوانتو هديب دوسأ ةدع لتقو 1” يوريش

 وم حجم سيمو هجر مو وسع مو هدم مب هديج حسم باحر معز عل

 يضاسبف ب يلع ىظنا . ١١ ص ىف اهركذ قبس يتلا « رثيش » ةلك اهلمل (1)
1 .- 

 , ١ ايش اجل يدع اه
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 لق ناك هنآ اريثك ةنيدملا هذه بو ناو علار من بكومو ةمأن ةبمأ ُّق ةأره

 ىاعم . ًابيط اتقو ام ىضمأ

 )1١-"1١( 0. ةنس خيرات

 ءسيخلا موي ماعلا لوأ براكو ؛ ةئامبرأو نيرشعو عبرأ ةئس تلبقأو

 دق شارف شات نإ » : لوقت ىرلا ديرب بحاص ةلاسسر تءاج قيرطلا فو

 رم لكو وك اك نبا نإو « مات مزح ىف انه فقوملا ىلع رطيسي نأ عاطتسا

 ريخ ىلع ةيئادختكلاب موقي بتاكلار هاط نإو « ةعاطلاب اونعذأ دق فارطألاب

 دق 2« شون هربش ؛ نيك آ رهوك نبأ نإو ؛«للخ ىأ نم ىثخم سيلو (هجو

 دفوأف ؛ هيبأ كالمأ 57 تناك ىلا نيوزق ىلع ذوحتساو ؛ مالا ةرعلا ةنذحأ

 ةداسقلا نم ةعامج عم ءراد هماج ةسبلاألا نزاخ شمغت قراي « شا”رف شان

 هوفكف . ةكأرتلا ناسرفنه ةعاجو شاترامخو نزاخلا نيو 7 رهوكو نيرهاملا

 ةبره رارقإل ءاحنألا كلت ىف لوحي نأ ىلع شات ممص دقو .لوذخملا اذه رش

 ش .« قارعلا ف فيجارأ تعاش دقو « ةلودلا

 م ةأره ىلإ اندصق انإ ٠ : هل ليقو ءانثااب ةلاسرلا هذه نع بيجأ دقو

 ةءامجاو بتاكلا رهاطو شاتل علذلا لمح ادمتعم نيعنس اهغلبن نأ دعبو ؛ تسب

 ىرلا ىلإ ريسلل رماوألا لسرتسو « شون هربش : نيك | رهوك نبا ثبراع يلا

 .«نادمهو لابجلاو

 ىذلا ثيللا نب دمه نب دوعسم عم علا هذه ثعب ةاره ناطلسلا غلب الو

 ؛ةاره ىف ناطلسلا ةمدخب قتلا دق ناك ىذلاو . ءاهد اذ القاع امهش ناك

 دصقتس ةيلاعلاناطلسلاةيار نإهل اولاقو. هبابشىف تامو لاجرلا لوف نم راصو
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 راسو ؛كانه عيبرلا مث ءاتشلا اذه ناطاسلا ىضمب ثيح رثألا ىلع روباسي

 ضرع نسح ديحأ ترحل بيصأ مر نم 997 ريشاعلا ىفو . عاخلاب دوعسم

 ناكو « ةرازولا ناويد ىلإ روضحلا ىلع ردقي ال ناكو ؛ هتينم هيف تناك لاضع

 . دادح ةئسلأب هنوكولي اوناكو « سانلا ضعب بقعتي

 ذيخأو « ناسارخ ناويد بحاص ريثك مساقلا ىنأ لصفب رمأ دق ناكو

 ؛ دالجلاو طوسلاو نيباقعلا دادعإب رمأف ء ارش هل ىونو اريسع اباسح هبساحي

 ىلإ ىذاتسأ بتكف . اثيغتسم ىذاتسأب مساقلا وبأ لسوتف . برضُي نأ دارأو

 دحأ لأسي الأ لوقأ ال ىأب 0: : سود ناسل ىلع ةلاسر اهدبأ 3 ةعقر ناطاسلا

 :هفلأ مغر لاومألا نم هتمذ ىف ام دري نأ هيلع نإ مث «ناويدلا تاناسح نع

 ؛ ادع مبك الهإ زويل مهتاجرد دلاولا ناطلسلا عفد نيذلا مدخلا نكلو

 مقتلي نأ ديربو ؛ ةأيحلا نم سدي دقو ءاديدش اضرم ضيرم ريزولا اذه نإو

 نم حبصأ دقو ةمدخلا ةقباس ريثك مماقلا بآل نإو « هنوم لبق هموصخ نم

 اذه ىلعناطلسلا فقو اءلف . « هرمأ كرادتيلف ناطاسلا ىالوم ىرب ولف هوجولا

 قأي مث هتدايع ةجح سيئرلا ذاتسالا ىلإ رصن ابأ اب تنأ بهذا » : الئاق رمأ
 لخد ايلف .نأبشلا اذه ىف ىغبنيام لمعيو هنع ىلا ؤس هغلبيو كرثأ لع سودبع

 هنوساح مهو ةفصلا لع ساجأ دقو ريثكمساقلا ابأ دجو ريزولا راد رصن وبأ

 بيذعتلا تالآو طوسلاو نيباقعلاو جرختسملاب ءىج دقو ؛ لاومألا ىلع

 جرختسلل رصن وبأ لاقف . ريزولا نم ةنشخ لئاسر هنوغلبي اوناكو ؛دالجلاو

 ردص ىف هأرف هدنع لخد 5 ٠ ريزولا ىرأ ام ردقب ةعاس هنع اوفكنيرخ اللو

 . ضرملا نم ناي كأكو « ريكفتلا ىف قرغتسا دقو هرهظ !دنسم ةيلاخ ةفرغ

 ىردص نكلو ءالاح نسحأ مويلا | انأ ؛ لاقف . انديس لاح فيكرصن وبأ لاقف

 فرس ىنأ .ىردي الو هبهن ىوتناو لاما قرس هنإ ؛ ريثك نباب ةعاس لك قيضي

 هوب رضي نأو نيباقعلا ىلإ هودشي يتح رمآ ىلاو ؛ تومأ نأ لبق هفنأ مغر هذآ
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 ؤرخي ال مساقلا ابأ نإ ؛ انديس ردص قيضي اذا رصن وبأ لاقف . ذخأ ام دري ىتح
 نم هظقوأو هلباقأ ىنإف رمأت ولو « لالا تيب لام ذخأ ىلع لاح ىأب
 ايف اثيو . هءازج ىرب فوسأو ؛ هعم مدع ىدجي ال اذه نأب درث 7” هتافغ

 فيك لأسي ناطلسلا انالوم نإ لاقو امك سودبع لد ذإ ثيدحلا اذه ىف
 ءالاح نسحأ انأ ناطلسلا ةكربب ؛نآلا : لاقو ةداسولا لبقف . مويلا ريزولا لاح

 ناطاسلا نإ سودبع لاق . هيدي نيب لوثملا ىلع ةثالث وأ نيموي ىف ىوقأ ىلعلو

 هنأو « ةميسج ءابعأب هلهاك لقثأ دق سيئرلا ذاتسالا نأ عمسن انإ » : لوقب
 , لاملا ةيحان نم ريثك مساقلا ىبأ لامعأ نم رجض ىف هنأو « هردص قيضي

 ريكفتلا ةقشم هسفن ريزولا لمحت الف . لاملا تيب لام ذخأ ىلع دحأ ؤرحي الو
 هيطعيلو لاومالا نم ذخأ ام هؤادأ مساقلا ىبأ ىلع بحي امب انايب بتكيلو ءاذه ىف

 رمأف . ءاروف لاملا هنم درّتسيو هاكردلا ىلإ مساقلا ىنأباوتأي ىتح سودبع ىلإ

 مساقلا ىبأ لاسرإ ىغبني :لاقو سودبعل ثيطعأو ةركذم | وبتكي نأ نيفوتسملا
 ..هنم انذًاتسم ىتأي هنإف انديس نذأي ول سودبعو رصن وبأ لاقف . هاكردلا ىلإ هعم
 وحنلا اذه ىلع اريثك ايلكتو ةمدخلا قح هلو خيش هنإ الاقف . ةمارك الو ال لاقه

 لام ملست ال اذامل هل لاقو هساجأف « ةبيط ةيحت اخ مساقلا ىبأب ءىجل نذأ ىح
 قحلا هيضتفي ام لك ميدقتل دعتسم ىفإ «ئالوم ةايح هللا لاطأ لاقف . ناطلسلا

 كسأر نب .ةرازولا ةركف عزناو تقرس ام در لاقف . ىالوم هب ىضريام

 هيضتقي ام لك ٍلسأ ىنإ ةعاطو اعمس لاقف . كدنع .نرأش دحالل نوكي الف

 ىرطاخي تلاج ولو « لبق نم ردن ملو ةراذولا ةركف ىدلخم رود الو قحلا

 ىذلا تنأأ : لاقف .هدض ريد ام لكعم ماقملا اذه ىف سيئرلا ذاتسألا ناك امل
 « اياتك جرختساو « هتاذح ةبقر ىف هدي مساقلا وبأ لخدأف .؟ كاوس مأ تربد

 0 مك نودي ىو شوكزا هيلي ؟ هنذأ نم ةبامقلا عزنا ىفرحلا مأئمم ايسراف الثوم أنه لمت 01(

 ( ينويبلا -- ؟١ عم)
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 هديب اكرع ركرعي ذخأ مث هأرقف اذه هذخأف ؛ رزولا ىلإ هلمحيل مداخلا هاطعأو

 هيلع تديو ايلم ركف مث ؛ همامأ هعضوو هناونع قخأو هأوط هنم غرف املو

 ؛ هيلع قبت ام اوتبثي نأب ةليللا رمآ ىح دع سودبعل لاق مث . لجخلا تارامإ

 م4 سودبع سف . ىري امي ناطاسلا ىمأي ىتح هاكردلا ىلإ اد هعم هب اونأيو

 لاق ايقتلا املف « رصن وبأ جرخ ىتح ريزولا رصق جراخ فقو مث . جرخو

 تغلبو « نيباقعلا هل اودعأ ؛ ًاديقم الجر نإ ؛ ابي تيأر دقل رصن ىنأل سودبع

 ريزولا ىطعيف ؛«وحننلا اذه ىلع ناطاسلا نم ةلاسر هقح ىف لصتو « قارثلا هحور

 تنأ ىديساب لاقو رصن وبأ كحضف . ةرئاثلا هذه لك هيف أدبنو اهأر قيف ةقرو

 لاعتف ىراد ىلإ مساقلا وبأ رضحيسو « نألا هحارس قلطي فوس هنإ : باش

 ركشو هركشو رصن ىفأ تديبل مساقلا وبأ ءاج برغملا ةالص دعبو . كلذك نأ

 فطعلا نم هحنم امل ًاريثك ناطلسلل امدو ؛ ةباعرلا نم هب هاطاحأ امل « سوديعل

 انيبب نأو ؛ ةروص ريخ ىلع ناطلسلا ىلإ هنع اندحتي نأ امهيلإ بلطو « غباسلا

 ضعب ذخأ هيلإ اوبسن مهنكلو « لاما تيب لام نم ءىث هتمذب تبثي مل هلأ :٠ هل

 هعابتأو وه هقفنأ ام اوءبج دمحأ ةجاوخلا نم ًافوخ نيفوتسملا نأو « تادارزلا

 اهولعجو « ناويدلا بحاص اهنف ناك ىتلا ةرئفلا ىف « تايهاملا نم ترقلا ىلع

 دقو ؛ ناطلسلا ىمأب وه امنإف كلمب ام لكنأو « اهرادقم ىف اولئوهو هيلع ًانيد

 ناطاسلل لاّقيس اذه لكر صن وبأ لاقف . « ءىشب مل رقأ ل ىنآل ءوسلاب نودصق

 « اهتءارق دعب لجرلا بناج نال تلا ةلاسرلا ةصق نع انثدح نكلو . هنم رثكأو

 هعيقوتب دو# ناطاسلا نم ىمأ اهنإ لاقف . ًادغ ناطاسلل سودبع اهركذي يح

 صأ تفلاخ دق انأو « هنم سعأب تقيرأ ىلا ءامدلل ًاصاصق دمحأ ةجاوخلا لتقب
 لجرلا شاع ىتح « اذه ىنأش نم سيل + نأب تبجأو دومحك ميظع ناطاس
 لجخلا هالع ةلاسرلا أرق ايلف . لاحلا ىف هولتقل ,كالهإ تدرأ ولو « للضفب

 ناطاسلا عماسم ىلع داعأو سودبع بهذو . اكفارصنا دعب ًاريثك يل رذتعاو



 دس اال ل

 حييرط هنإ سودبع لاقف . ريزولا لاح فيك« ناطلسلا لاقف . ىرج ام لك

 ةنالثب باصم هنإو توملا ىلع فرشأ دق هنإ لاقف بيبطلا تلأس دقو شارفلا

 ناطاسلا لاقف . ًابيي ًارمأ ناكل اهنم اجت ولو ابجالع بعصي ةداضتم ضارمأ

 ًادانعو اجاجل هعم ىدبي الو هيلإ هسفن سيل ريثك مساقلا ىبأل لوقت نأ ىغبني

 نوكي نأ بحيو « عوبسأللا اذه روباسن ىلإ نوبهاذ انإو « ةلعلا هب دتشت الثا

 مساقلا وبأ احن وحنلا اذه ىلعو . هضرم ةبقاع نيبتت ىتح ريزولا عم انه مساقلا وبأ
 روباسين ًادصاق ةأره نم ناطلسلا راس مرحم نم رشع نماثلا قو . توملا نم

 . رفص ةرغ حابداش ىف ناطلسلالزنو . لامعلا ةلمج عمةأ ره ىف ريزولا "6 قبو

 تاقانو دادعإب ىمأ دق ناكو « فيثكجلث لزنو دربلا سراق مويلا كلذ ناكو

 ءاسملا ىفو . هنع ًاديعب موقلا رئاس اولزي نأو « روباسين ىف هلو> رودلاو نايلغلا

 نم عوبسأ دعب ىفوت دق نسح دمحأ ريزولا نإ لوقت ةلاسرب ةأره ىعاس ءاج

 هجوت ةلاسرلا ىذاتسأ أرق املو . لامعلا ىلإ ًاريثكءاسأ نأ دعب « ناطاسلا ريسم
 ذاتساللا نإ « ملاعلا ناطلس هللا قبأ الئاق هعماسم ىلع اهضرعو ناطلسلا وحن

 هرصع ديحو دمحأ ناكدقل فسألللاب ناطلسلا لاقف . هبرب قمل دق دمحأ سيئرلا

 تاخض امل عابب ناكول لاقو هدقفل ملأتو ًاريثك ف سأتو . هلثم دجوي نأ لو

 . هنع ضار ناطلسلاو تومب نأ ةداعس هافكر صن وبأ لاقف . نم ىأب هئارش ىف

 هئاثر ىف ةعطق لاقو « نيتعاس وأ ةعاس ركحفتي ذيخأو ناويدلا ىلإ هاج مل

 ْ : اهنم تيبلا اذه ركذأو « ىرخأ قاروأ عم تعاض

 دكلاو ديوستلاو صقتلاب ترشب رمقلاو سمشلا فرسكب ايعانان

 الو . ةمظعلاو ةيافكلاو ةنابدلاو ةماهشلاو ةبابملا تنام ريزولا اذه تومي

 . رخآ دعب ًادحاو بهذنو « ةلفاقلا يف ريسن انلكو . ةيئافلا ايندلا هذه ىف دولخ

 ةجاوخلا تام دقو ؛ اهدمب دما, ركذت ةايح شيعن نأ انيلعف ؛ ايف دحأ قبب نلو



 سس اراب سم

 دقو ؛ همض وع ىف هركذأ. اع كلذك ةاره ىف ةيثرملا ملقن ىذلا ناكششم رصن وبأ

 : رعش ىنعملا اذه ىف لوقلا ىورلا نا نسحأ

 باسيو"دري ءىش ىف ريخ الو ةميدو لك مايآلا ئبلستو
 ببنإ ىتسك دق ام ىذلا فوسف ٠ ًاقطنمو بابش نم ءادر ىتتسك

 لابولاو دزولا اذه لك عم مهتالداحجمو سانلا صرح نم ًابجعتم تيقبو
 عاطتسي دل هضرمو هتنع ف عئاجلا شيوردلا نإف « ةعبتلاو مو< باسحلاو

 لجرلاو ٠ ىرنلا نادسوتي نيح ةمعن نم هيف لفري ام لك عم ىنغلا نم هزيم

 : ىدور لاق . هتوم دعب ًايح هركذ قبي ىذلا وه

 فوس لبحلا اذه نإ « توملا ىلإ لآملا سيلفأ تلاط وأ ةاملا ترصق»

 لقأب رفظت نأ وأ ءانعو ةدش ىف شيعلا ىوتسي « اليوط ناكامبم ىوطب
 املك حيرلا ىف تيرفع ةخفنكهذه لك « زارطو ىرلا نيب ام رفظت نأ وأ أهيف ام

 نأ عيطتست الو ءاوس ثوملا موي ءالؤه لك « زاجلا الإ هل كح ال ءملحلاك

 . « مهدي قرفت

 ناكرأو نابعأللاب للتخا لابقتسالا نم دوعسم ناطلسلا غرف نأ دعبو

 ىذارلا ميتفلا ىنأو نيكتاكلب باجحلا ريبكو هياد ىلع دالاسيسلاو ةلودلا

 ريذولا تام دقل » : لاق مث ناكشم رصن ىبأو ىودلا لهس ىبأو « ضراعلا

 ؛هتايحف لابلا ىغراف اكو ميدقلا لالجإلاو ةمكملا هنم ضيفتت ًاخيش ناك دمحأ

 هذبب موقيل نوفرعت نف . ةطساو ريغب ريست ال رومألا نإف ريزو نمانل دب الو

 نم نيب نم راتخي نم فرعيو هديبع فرعي ناطاسلا نإ اولاق ؟ ىربكلا ةمبملا

 سيلو هتمرح.ىعرنو هعيطن ًاعيمج انإف « مهتاجرد ( دوم ) لحارلا ناطاسلا عفر

 ناودد ىلإ اوبهذا لاق . عيفرلا ناطاسلا ىأر ىلع ضرّتعي نأ ىلع ةأرجلا دحأل

 طسو عقاولا ناويإلا يف اوساجو . رمآلا اوربدتو مكسفنأ اواتخاو باتكلا



 هلسسسإلل يي سم

 لاقو رصن ابأ اعد ناطلسلا نإ مث . لئاسرلا باتكس واجل دعم وهو « ناتسبلا

 هرايتخا عقي نأ لبق لاجر ةدع ءامسأ ركذ دق ناكدمحأ لزع نيح ىدلاو نإ
 ىرايسلا نسحلا وبأ مهنم : رصن وبأ لاق . ءالؤه ءامسأ ركذاف « كئسح لع

 «ىل قورال هتمامعو ليوط هنكلو ءفك لجر هنإ دوم ناطلسلا هنع لاق ىذلا

 ممردجأ هنإ فوتسملا رهاط نع لاقو : نيمأ .فكوهو ناويدلا ةساير هلمعو

 ؛ لمعلا لزتعيف هرمأ فوسف لوعانأ و رومأللا ديقعت ىلإ ليمب هنكلو ًاعيج

 الو فلج هنكلو ؛ ةيافكو اهاجو ةربش هل نإف ليقعلا نسحلا سبب وبأ امأو

 ةاباحم نود هب رمأ ام لجرلا ملكتي نأ ىلع تدوعت دقو ؛ ةفدب ىرماوأ غابي
 دقو مهتاجرد انعفر نمم وبف ىودهلا لبس وبأ امأو ؛ ةعرسب لع درب نأو
 ةرنف اذيبلت لظي نأ بجو دعب بأش وهو « نسح دمحأ ىلع اليوط ذيل

 ,رطخ وذ لمع هيلإ دنسي نآل ذئنيح قيليو ابيذبت رثك أ ريصإ ىح ىرخأ
 ؛انكريلجر هب موقي نأ بجو ةياغلل ريبك لمع اهدودحو هنزغ لمع نإ 5

 نأولو «ةباتكلاو باسحلا فرعيال هنكلو « هتلزنم تلع دقف كنسح امأو

 مهبجأوب نوموقي مثو نسح هجو ىلع روباستن لامعأب نوموقي هباوث

 هلثم لجر شاتنوتل النكي موا ًاعيمج ُم ردجأ وه دمصلا ديعدمأو؛ هيلإ اذاقسا

 ناطلسلا ةايح هللا لاطأ ءالؤه رمأ نم ناكام اذه . ميظع رغث مزراوخو
 الإ ءايحأ ميلك نآلاو كلذ ىلع مدنو كنسح ىلإ ًاريخأ ةرازولا دنسأ دقو

 ةباتك بحي ناطلسلا لاقف ةيافكىوذ ايدخو اديبع ىالومل نإو . كح

 ىلإ بهذو مءامسأ رصن وبأ بتكف . نايعآلا لع امضرعو ءالؤه ءامسأ
 وه نمي فرعأ ناطلسلاو هيخأ _..م ردجأ مهنم الك نإ اولاقف ١ موقلا
 :ىرايسلا نسحلا ابأ نإ رصن ىبآل ناطلسلا لاق . مهنم هيلع دامنعالاب ردجأ
 بهذيسو ؛ هلضفب ةيالولا هذه تمظتنا دقو لابجلاو ىرلا ناويد بحاص
 بارشلا ريغ ايش بتاكلا رهاط وبأ لعفي سيلف ىرلا ىلإ ىودملا لهس وبأ



 دسن م ا دس

 كلذكو « ىفوتسملا رهاط نع ىغتسي ال ءافيتسالا ناويدو « ةنوعرلاو

 «رهآلا رخآ ىف ىضاملا ناطلسلا ىأر اكو ؛ ليقعلا نسحلا ىأ نع انساجمل ىنغ ال

 هب ربعيو أريبك اشيج صلخم نأ عاطتسا ىذلا دمصلا دبع دمحأ ىلإ ليمب ىلق نإف

 تالماعملاو باسحلاو ةباتكلا ديجب هنإ من تب هاشم زراوخد نروح

 مايأ ةرازولا تناك دقل بئاص ىأر اذه : رصن وبأ لاقف . ىذ لجر وهو

 « باجحلا ىلإو ءارمألا ةيئادختك ىلإ دنست نييناماسلا مايأو سابعلا ىنب ءافاخ

 نويئاماسلا هبلط دقو ؛هديفح مساقلا ىبأو روجميس نسحلا ىبأ ادختكر يثكن اكو

 "نسحلا وبأ طسوف ؛ةرازولا 7 مج, اودنسيل نسحلا ىأ نم ةرم نم رثكأ
 رابجلا دبعو ؛مويلا ةمظتنم مزراوخ لاوحأو ؛هريغ دحأ هل سيل اولوقيل ءاعفشلا

 . ةرازولا اذه ىلو اذإ هيبأ لامعأب مايقلا عيطتسي ''"دمصلا دبع دمحأ ةجاوخلا نبا

 انل نإ :٠ اهف لاق دمحأ ىلإ هديب ةفطلم بتكو ةاودلا راضحإب ناطاسلا رمأف

 ءاعرسم سرافلا اذه كيلإ تاسرأ دقو ؛ةلودلا لامعأب ةصاخ ةمبم ةجاولا عم

 ءاسن قيرط نع هاكردلا ىلإ تأت نأ « ىدبب اهتبتكىلا ةلاسرلا أرقت نيح كيلعو

 .« مزراوخ ىف ثيرتت الو

 هبقلب هيطاخو كطخم اثيش بتكا » : لاقو رصن ىبأل ةفطلملا ىطعأو

 هتبيغ ىف مزراوخ ىف للخ عقي دق هنأ نظ اذإ هنأ هل ركذاو «ىدمتعموئخيش »

 نأ دعب مزراوخ ىلإ دوعيل رابجلا دبع هنبا هعم بحصيلو هلبق نم ايئان بصنيلف
 كدنع نم بتكا مث . ةعبنملا دعاوقلاو لوصألا دعبو فطعلاو ةعلخلاب معنب

 ىل ّسأ ناطاسلا نأو ةرازولا كيلإ ضّوفتل تيعد كنأب هيف ميرصو اباطخ

 ناطاسلا ةلاسر رصن وبأ بتكو . « باقلا نئمطم نوكي ىتح كلذو . كلذب

 )١( باتكسلا ىقايس لدي م حضاو سبامم ألخ و وهو « نسح دقأ » ضايف ل ىنغ ف .
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 اذه ىلع ةفطام هتيحان نم بتكو نفلا كلذ ىف هنامز ذاتسأ ناك دقف ىغبني اك

 « معنلاو رعلاب نينسلا لاوط معنيلو ذاتسألا ةجاوخلا ةايح ءاقب هللا لاطأ : وحلا
 رارسأللا هذهب ملاع ىلاعت هللا نأو « ريداقتلا ىوتحي نامزلا ريمض نأ ىديس ملعيلف

 رصن انأ قيدصلا راتخا ىذلا مظعألا ناطلسلا معنلا ىل نإ مث ءاحل ردقملا هنآل

 هرمأب ناطلسلا ةلاسر ىسفنب تيتك دقو « سلا اذهل اعضوم نوكيل ناكشم

 « فيرشلا هطخم ةفطلم اهطبو « هعيقوتب اهدكأ دقو اولع هللا هداز ىلاعلا

 ردص نإف ءىجلاب ديسلا عرسيلف . ةلاطإلا اذابلف هنم مأب اهتبتكهذه بلاس رو

 ءانه ىلإ عراسلف ذاتسالا ةجاوخلا وهو « هيف لح نأب قيلي نم قاتشم ةرازولا

 هتيف ةياغ هغلبيو اديدم ازيزع هئاقبب هده ىلاعت هتلاو» مدخلا نويع هب قتلو

 رممأ نم سراف ريتخاو . بتكلا هذه عقوو .«ةنم هل تينمت ام هيف ىنغلييو

 ةرشع ىف روباسن ىلإ دوعيو "55 مزراوخ ىلإ بهذبل هيلإ تءاسف ناسرفلا

 .اروف بهذو . مايأ

 ركب انأ هيقفلا نأب ديربلاب تسب رم ةلاسر تءاج رفص نم عباسلا ىفو

 ذاتسالا نيب ةلصلانأ بئاجعلا نمو . تام دق كانه اضيرم ناك ىذلا ىريصحلا

 . نييراقتم نيتقو ىف اتام دقو « امثاد ةئيس تناك هيقفلا اذه نيبو نمسح دمحأ

 «ىرلا غلب ىناملسلا ركب ابأ هللا رمأب مئاقلا لوسر نأب ربخلا ءاج ءانثاللا هذه فو

 دقف ىرخألا تامبملا امأو « ابادهلا هعم ةفيلخلا مادخ براقأ نم مداخ هعمو

 قتحاو اعوبسأ اماقأ دقو |هلابقتسا نسحب ناطلسلا رمأف . لوسرلا ىلإ اهب دهع

 نأ ناطلسلا رمأو « لفاح عيدوت عم روباسين ىلإ اراس مث . اغلاب ءافتحا امهب

 ىو « قبيب قيتاسر ىف ةفولعلا تدعأو ءامهب ةيانعلا رمأ مهيلإ لكو نم عراسي

 ىو . امبلابقتسال نايعألاو اهتاضقو روباسين ءابقف جرخ رخآلا عيبر نماث

 قيرطلا اونيز دق اوناكو ةفايضلاب نومئاقلاو بتارملا بابرأ بهذ ءاعبرألا موي

 نيثكلا قاوسألا ىف اوربن مهنأ اك« ةعمبا دجسم ىح ىرلا قيرط ةباوب نم



 ديدس خلال شم

 مساقلا ىنأ ناتسب ىف امهولرنأ دقو . فئارطلاو ركسلاو ريئاندلاو مماردلا نم

 ةبيطلا لك املا نم اريثك امهللإ اولمحو رهظلا ةالص يح تقولا دتماو «ىنازخلا

 امهيلع نوفطلتي موي لك اوناكو ماجا ةقفنل مرد فال آ ةرشع ال اومدقو

 باب نم ةبكوك اودعأ احارتساو كلذ ىلع عوبسأ ىضم املف . ديدج ءىثب

 نايعالاو دنجلا عييمج بكر دقو ١ لوسرلا ىارس باب ىلإ خابداش ناتسب

 مامأ مهتحاسأب افوقو اوناكو نيريثك ةلاجترلا ناكو ؛ ةيولآلا اوعفرو نيمّدقملاو

 ىف هنعهللا ىطر ناطلسلا ساجو . نيفص بئارملا باحعأ فطصا دقوناسرفلا

 (« نينكرلا تاذ سنالقلا نوسباي باجللاو ةداقلا ناكو ؛ ريرسلا ىلع ةفصلا

 عوردلا ةلمحو راتسلاب نواكوملاو مآكحةدعوبجاخلاناكو «ادوهشم اموي ناكو

 لوسرلا راد ىلإ ةفايضلاب لكوملا بهذو ؛ملخلا نولمح اللغب نورشعو بئانجلاو

 اولمحو مداخلاو لوسرلا اوبكرأ دقو . ايادحلا كلت هعم لمحو ركابلا مابصلا ىف

 ىلع نئارلا نوامحب ةيركا ثلا مومدقتي : لاغبلا ىلع قيدانصلا ىف ةفياخلا عا عاخ

 لمحو بهذلا نم ددعو جو رس اهيلع دوأقملاب لوي ماب» ةينامو مهسوؤر

 جاييدلا ىف باتكلاو رودنملا ىوط 5ع سراف دبب ًادوةعم ءاوللا لوسرلا مامأ

 . بتارملا لهأو باجحلا مهمامأ نمو « ريخآ سراف .ىلإ هب دهعو دوسألا

 دق ةمايقلا نأك « ريفنلا توص العو لوبطلاو قاوبألا تاوصأ تعفتراو

 لوسرلا اولزنأو . ةريثكلا ةليفلاو دمجلاب جست ىلا ءارحصلا هذه ىف تماق

 مداسخلا لّيقو ناطلسلا دي لوسرلا لبق دقو « ناطلسال امهومّدقو هءداخو

 . نينمؤملا ريمأ ةمعنلا لو انالوم لاح فيك ناطاسلا لاقف . افقو مث ضرألا

 ؛ دارملا قفو ابلك رومألاو ؛ ةداعسسلاو ةحصلاب عتمتم دما هلل هنإ لوسرلا لاقف

 ناكرأ مظعأ هنأ كلذ « هءاقب هللا لاطأ مظعألا ناطاسلا .رع ضاد وهو

 ةفمصلا و نم هب ءاجو ؛ لوسرلاعارذب رصن وبأ بجاحلا ذخأو ةفالخلا



 لس مجول ع
 هياد ىلع رالاسهبسلا ةفصلا هذه ىف اسلاج ناكو . هساجأو ريرسلا برق ىلإ

 ةعاطإ تدكأو ةفالخلا ةرضاح تغلب نيح. « ناظاسلا ةايح هللا لاطأ »
 مسأرم ءادأ نمىغبني ناك ام لك تمّدقو « ةفيلخلا ماقمل ناطلسلا ةعباتمو دايقناو
 هللا سمأبمئاقلا نينمؤملاريمأ متسنل ىمظعلا ىناهتلاباهتولت مث « هتلابرداقلاةافول ةيرعتلا
 ىأ ىلعو « ةثنهتلا بجاو ىدأو ءارعلا ماقأ ناطلسلا نأ فيكو ؛ ةفالخلا ريرس
 ةفيلخلا ىفداعأ دقو * ةعيبلا طئارش تناك فيك مث « ةبطخلا ممر لعج وحن
 ىلع راقولا نم هب ريدج وه اب نينمؤملا ريمأ ساج دقو . مركستلاو ةوافحلاب

 لصي نم لك ناكو ؛ عوبسألا كلذ ىف اماع انذإ سانلل نذأو « ةفالخلا ريوس

 هللا نيد رصان نإ لاق نأ دحح ىلإ , ناطلسلا لع ءانشلا هنم عمد سإ هأريو هري رعىلإ

 انناكرأ مظعأ مويلا وه دومسم ديعس ابأ هللا ءادعأ نم مقتنملاو هللا دالب ظفاحو

 ناطلسأا م

 .ىرقو . هل اهلك هحتف دجتسي امو ةبستكمملاو ةءوروملا كالمألا لك نإ هيف لوقي

 هعيقوتو ميركلا هطخم باتكلا نيزف ةاودلاب ءىجو «"الملا ىلع روشمملا اذه
 مداخل ىطعأ مث روشنملا مخك رمأ مث « فيرشلا هناسلب مكل كرابو كرابملا

 هل اورضحأو ؛هدبب هدقعف هيلإ هب ءىجل ءاوللا بلطو ؛ باتكعم كل ىعادلا
 كراييل ناطلسلل اعدو ةدحاو ةدحاو اببلسف ؛ جاتلاو ةدالقلاو ةقطنملاو قوطلا

 مال) قحتسي امالك لكتو « فنص لك نم ةطيخملا ةسلالاب هل ءىجو « هللا هل
 مث «كلانه ةفقاو تناك ىتلا ةصاخلا دابجلا نع ملكت كلذكو ءرخفلاو ءانثلا

 ىلا ةمامعلا هذه نإ هلوق فيرشلا هناسل ىلع ىرخل فيسلاو ةمامعلاب هيلإ ءىج
 لع امعضيإ نأو ءاهسفت ةفللا هذه. ؛ نيدلا رصانل مست نأ بحجب انديب اهانففل

 ةقدانزلا ىلع اذبب ىضقي .نرأ بجي ,لاقو فيسلا لس مث * . جاتلا دعب هسأر

 ىلوتسي نأو «نيدلاو ةلودلا نيمب هدلاو ةتس ىلع هب 53 نأو . ةطمارقلاو

 مان روشنم بتكي نأب رمأ هسفن ساجملا اذه ىف هنإف كلذكو .اهاوقأو
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 كلذ ىف اذه لك لإ لس دقو ءدالبلا نم هئادعأ دي ىفام ىلع فيسلا اذه
 . « ىري امب اهف ىضقيل ناطلسلا اهمدقأ مويلاو سلجلا

 جرفن . باتكلاو روشنملا ذخألل ناكشم رصن ىنأ ىلإ ناطاسلا راشأف

 عدوملا روشنملا كلذ مدقيو ضهنيل ةيبرعلاب لوسرلل لاقو فصلا نم رصن وبأ
 ىحتتنا مك رصن وبأ هذخأو ءريرسلا ىلع هعضوف ناطلسلل دوسألا جابيدلا ىف

 ريرسلا ىلع نم مازن ملضفت ول : ناطلسلل لاقف افقاو لوسرلا ناكو ةيحان

 دحأ ديب تناكو ؛ةالصلا ةداجس اوشرفا لاقف . ةفيلخلا ةعلخ ءادترال

 ىلا ةيبهذلا قاوباألا ىف خفت و « ةلبقلا ةيحان ناطلسسلا هجتاو .اهشرفف « سارحلا

 تقدو « ًاعيمج اهيود العف اهريغب اهناوصأ تلصتاو ناتسبلا طسو ىف تناك

 دق ةمايقلا نأك ةليفلا ايارمؤ قاوبألا توربب اوذخأو ءهاكردلا ىف لوبطلا
 باجحلا رئاسو نيكتاكلب ىرجو ؛( جيجضلاو تاوصألا ةدش نم ) تماق

 بلطو « ىلصملا ف سلجو ريرسلا ىلع نم لزُن ىح ناطلسلا عارذب اوكسمأت

 جابيدلا نم اهنم ةدحاو ؛ ''"”تايجارف عبس اهب ءىجل عللا قيدانص لوسرل

 ىلبصو ناطلسلا اهلّدقف . ةئيمث ةيدادغب ةسبلأو « فنص لك نم قابلاو دوسأللا

 ةدالقلاو قوطلاو رهاوجلاب عصرملا جاتلا هيلإ مدقو « ريرسلا ىلتعا مث نيتعكر

 ةفوفلا ا ةماعلا مداخلا لمحو . ريرسلا قوف هينيع ىلع اهعضوو السقف ةعصرملا

 فيسلادشو ىهعلا هديبءاوللا لمحو« ةماعلا سبلو هتوسنلق علخو ناطلسلا ابلّبتَف

 باتكلا0#» ناكششم رصن وبأ أرقو . هبناحي ابعضو مث « اهلبقو لئاجلا ىلإ
 « ةضفلاو بهذلا نورثني اوذخأو ؛ روشلملا أرق مث ةيسسرافلا ىلإ همجرتو

 نم ةضفلاك ةقيدحلا تراصو ؛ بهذلا نم اهنأكو ةفصلا ضرأ تراص ىح

 مالم ةضاخشف ةرح ىهو . ىجرف ةيسرافلا نه رييعتال «ةيجارف د ةلك ايمدختسا (1)

 . #3١ سا ىراف ماظن انالوم . ءاسنأا ةءالمو ءازغملا ةبج اهنأ ةسبلألا سوماق ىف ءاحو . ءارغلاب
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 . الر صحال فئارط تمدقو لوسرلا ديعأو « ةضفلا سايك أ نم اورئام ةرثك
 امايأ برطلاو بارشلا دتماو  ةبمألا هذبب هرادلوسرلا غلب رصعلا ةالص دعبو

 .دحأ لاب ىلع رطخي ملام «دايعألاو حارفألاب رابنلاب نيلغتشم اوناكو ةلصتم

 ناكرتلا نيمّدقملا ءانبأ نم هريغو ىناكرتلا رمغي, نبا نأب أبنلا ءاج ءانثآلا هذه ىفو

 هريسم ءانثأ اوءاج دق مبلتقب قارعلا رالاسومس ىمأ دق شارف شات ناك نيذلا

 ,ةكءلمملا فارطأ نيدصاق مهريغو ناكرتلا نم ريثك عم هوكناخلب نم ىرلا ىلإ

 ىلع رالاسييسلا هنع هللا ىضر ناطاسلا ىمأف . نييلسملا نم مهيأ لتقل اورأئيل

 اثعبي نأو سخرس ىلإ باجحلا ريبك بهذي نأو سوط ىلإ بهذي نأب هباد
 روباست نم نيكتاكلي باجحلا ريبكر اسو« ةيناكرتلا لاوحأ !وفرعتيل ةعيلطلا

 . ءاعبرألا ىلاشلا مويلا ىف هباد ىلع رالاسييسلا راسو « هناسرفو هتايلغ عم

 لسريلو ةبهأو ةظقي ىلع نوكسيل نيزمجملا عم راجيلاكاب ىلإ بتكلا ترّيسو

 بتكلا ترّيس كلذكو . قرطلا ىمحيو طابر ىف ميقيل ناتسهد ىلإ بوق ًاثيج
 ىلع رالاسهبسلا سماوأ ىحاوتلا هذه لهأو ةنحشلا عيطي ىدروابو اسن ىلإ

 ىلإ مزراوخ ىلإ دفوأ ىذلا عرسملا سرافلا امأو . نيكتاكلب بجاحلاو

 ىنبهوو نيموي ىناقبأ هنإ لاقو باوجلاب ءاج دقف دمصلا دبع دمحأ ذاتسألا

 كدسعب رفاسأس ىنإ لاقو مرد فلأ نيرشعو ةوسك نيرشعو ًايرك ًاناصح
 هغلب دق ىلاعلا سماألا نإ » : لوقي هجولا اذه ىلع هتباجإ تناكو . مابأ ةثالث

 هيف جرد دقو ؛ناطلسلا عيقوت هنيز دقو ناكشم رصن ىبأ ذاتسآلا طخ وهو

 بتكدقو « نيعلاو سأرلا ىلع اهتعضو دقو فيرشلا ناطلسلا طخ ةفطلم

 ميظع ىف اببس تناك تا,اكب لإ سمهو ناطاسلا نم رمأب كل ذكة فطام رصن وبأ

 هن.ىارأ الو ًادبأ ىرطاخي رمالو الهأ هل تبل ًاثيش تعمس دّقف ؛ ىراختفا
 هنإف ىثغربأ| رصن ىبأ ىلإ انه ىلامعأ ضوفأسو سرافلا تدعأ دقلو «ًاريدج

 لظي هللا ءاش نإو «نازئالا ديدشو لقعلا رييكن و رهو « ةريسلا ديمحو .فك
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 دوعيل م/م ناطلسلا ردأب المع ىعم رابجلا دبعب ءىجأسو .. ببغ ىف اذكه

 سرافلا دعب انه نم ريسأسو هاكردلا ىف ةمدخلاب دعسيو ةيلاغلا مئاصنلاب ًادوزم
 ناكو ىذاتسأ ىلع باجأ دقو . « ةعرسب ىلاعلا هاكردلا غلبأ 000 مايأ ةيالثب

 دمحأ نم ناكشم نب رصن ىلأ ديسلا لياجلا خيسشلا ىلإ ةداتعملا ةبطاخملاب هبطاخي

 بجبعت رانأ ام ”ج عضاوت ىف هعم ثيدحلا قا . هعيضوو هريغص دمصلا ديع

 معأ تنكام ىنكلو هتفرع دق لماكلا مبظعلا لجرلا اذه نإ » : لاقف ئصن ىبأ

 نأب ربخلا ءاج املو . ناطلسلا ىلإ بتكلا لمح دقو . « دحلا اذه ىلإ ميظع نأ

 عيمجا جرخم نأب ناطلسلا رمأ روباسين نم برتقا دق دمصلا دبع ةجاوخلا

 ةجاوخلا ناك تح نوجرخ اوداكي مل مهنكلو , جورخلل ًاعيمج اوأيبتق «هلابقتسال
 ىدامج نم رششاعلاءاعبراألا موي كلذ ناكو ؛ هدلو هتبمص ىفو هاكردلا ىلإ ءاج دف
 هوفرع |وناكو .لابقتسالاب ناطلسلا نذأ و مهم دفاولك هيلع لسي ناكف ؛ لوآلا
 ثالث وأ نينثرم ضراألا لبقو ءافم . ةرضحلا ىف لثمي نأب رمأف ةجاونلا ءىجمب
 ريبك ىلإ اذه راشأف « نيكنتاكلب ىلإ ناطلسلا راشأف « ةفصلا نكر ىف فقو مث
 اورثثو « ريرسلا نع ًاديعب هساجأو ةفصلا ىلإ ذاتسالاب بهذي ىهرمأو باجحلا

 فلأ هتميق نإ لاقي « ًادقع هكنم جرخأ دقف وه امأ « رانيد فلأ هيلع
 . ناطلسلا مامأ هعضيل رصن ىنأ ىلإ هاطعأف نيكست اكلب بجاحلا هنم هذخأف : رانيد
 نميي أعيمج مهنإ لاق ؟ دنجلاو نورهو مزراوخ تكرت فيك دم ال اذه لاقؤ

 بجيف رفسلا كبعتأ دقل ناطلسلا لاقف . للخ ىأ كانه سيلو ماري !؟ناطلشلا

 . لي لع زهج همساب ىنكم اناصح هل اوبلطو جرخو ناطلسلا ايخ . ميرتست نأ
 ىف لنأ دقف هنبا امأ ءهل دعأ ىذلا ليئاكيم لضفلا ىأ ىا رس ىلإ داعو هبكرو
 0 ماّقلا هجو ىلع تاقفنلاو لك آلا لاسدإب ليكولا صأو رواجم رمق
 أ مايأ ةثالث تضم اءلف . فرصني مث ةمدخلا ىدؤيف موي لك هاكردلا لع دشي
 هسا 50 ىلخأو ةفصلا برق ( مراط) ناوياإلا ىف هسالجإب ناطلسلا

 ليقعلا نسحلا ىلأو ناكسشم رصن ىنأ ةطساوب امني ةيفاشثملا تاظو كلذك"
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 دمخأ ناكف . ةرازولا نأشب ليوط ثيدح ىرجو ربظلا ةالص ىح سودبعو

 موسر فرعأ الو سانلا ءالؤه نيب بيرغ لجر ىنإ لوقيو اهلوبق نع عئمتي
 ثيدحلا لوطيو . ادعاس# وأ اذيبلت نوكي نأ هب ردجالا نأ ىريو ةرازولا "ا

 لإ هومدقو « ةرازولا لبقو .ىأرلا رقتسا اريخأو . ةصقلا هذه تحرش ول
 هنمضيو ةرازولا دبع بتكب ى عجر م . ريدقتلاو فطعلا هنم قلف ناطلسلا
 ررقت نأ دعب هويحو سانلا هنب برقتو هتينكب هئاصح هيلإ بلطو . ابطو رش

 ناطلسلا هباجأ دقو « ىذاتسأ ىلإ هثعبو ةرازولا دبع بتكو . هيلإ ةرازولا دانسإ
 هول دقو . ةرخاف ةعاخ هياع عاشو : طرتشاو باط ام لك ىلإ ابيجتسم هطخم
 ْفلأ ىواست ةقطنم ابنم ناكو لوألا ىدامج نم سداسلا نينثإلا موي ةعازلا

 هل لاقو « ريرسلا برق هسلجأف هعارذب نيكتاكلب بجاحلا ذخأو « راسنبد
 عضوو ؛اّيحو ريزولا فقوف . ةيعرااو ذنجللو ريزوللو ام دكرابم ةعلش ناطامسلا
 ناطلسلا هاطعأف ؛ رانيد فالآ ةسمخ هتميق رهوجلا نم ادقع ناطلسلا مامأ
 هنإو ريزولا ىلإ هانيطعأ كاملا متاخ اذه لاقو همسا هيلع زوريفلا نم امتاخ
 لك ىف انرمأ دعب هل رمألا نإف ءاضمو ةوق ىف هلمع سرامي نأ هيلعو « انتفيلخ

 ةباغ لذبأسو عيطم دبع ىنإ ريزولا لاقف . لابقإلاو ريخلاب ةلودلا ىلع دوعي ام
 ' عجرو ضرآلا لبق مث ىلع ىالوم ةمعن قحل ًاردقت ةمددخلا ىف دبجلا
 دقو ىارسلاب لت املو . هعم راسو هباجحلا مسرب ةعلخ همدخ دحأ ىطعأو

 تدعأ دقو . ايادهلا نم ًاريثكمودهأو نيئنبم ةلودلا نايعأو مشملاو ىلا وملا هيلع
 تاكو ٠ ناطلسال ابكت لسرأو ؛ هيلإ هب اوءاج ام لككبو ةضفلاو بهذلاب ةمئاق
 ىورهام عم مزراوخ نم هب قأ ام لك كلذك ةدح لع لسرأو . ًاقح ةريثك
 برح ىف شان لتق دقو « لامجلا ىف دحأ هيبأو ذلولا اذه لثم رب ملو ء شان نبا
 شا نبا لعجو «ابلكايادهلا هذه. ناطاسلا بجيأو . هاشمزرأ و عم نيكن ىلع
 ةعبرأ اوناك ىذلا ناملغلا نيب نم هلثم ةثالث وأ ةعبرأ هبدل نكي ملف هتصاخخ نم اذه
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 تناك اذإ ىح . ىارسلا ناءلغ نيب نم قاشعو داسح هل ربظف ؛ةثالث وأ فالآ

 هنعطف هيلع لخدف هقشعي ناكو قاثولا ىف هعم اوناكنم دحأ هدصق ةليل تاذ

 بوجوب ناطاسلا سمأف . ءوسلا ءاضق رم هللاب ذوعن هلتقف هبدم ىورهام

 نأ فيحلا نم « ماله ناطاسلا ةايح هللا لاطأ رصقلا نامربق لاقف صاصقلا

 اصع فلأ هيرض نم دب ال ناطلسلا لاقف . ىرثلا ليملا هجولا اذه دسوب

 شاعف « ىغبني اذام ىرتف شاع اذإو,عقو دق صاصقلا نإف تام اذإف ؛ هيصخو

 حبصأو . ةرم فلأ ناك ام رضنأو لمجأ راصو ةمدخلا ىف بابشلا هيف بدو

 ذخأ هنأب ديشرلا دبع ةرامإ ىف مهنا نأ هرمأ ةبقاع تناكو « ناطلسلا ةأود لماح

 لتقف « ةعاقلا ىف انوجسم ناك ىذلا هنع هللا ىضر هاكَنادرم ريمأللا ةعببلا

 نم .ةعامج عم ليفلا باينأ نيب هب قلأ دقو .نيكسملا ريمألا اذه عم نورخآو

 هللا ةمحر اهوقلأ مث ناديملا نم مهني اوجرخ دقو ةداقلاو نايعالاو باجحلا

 ريخ ىلع ةرازولا لمعب ماقو ؛ ناويدلا ىف دمحأ ريزولا ساجو . نيعمجأ مهيلع

 ناكو ؛راقولاو ةرادجلاو ةءافكلا ميظع ناكدقف « ملظلا ودعاوقلا عضوو ء هجو

 دقو . ةلوجرلا ىفةبآ هدماحم ةرثكعم ناكدقلو « ةلماعملابادآ, ًافراع الضاف ًابيدأ

 نيذه نأكع لضفلا نم لجرلا اذهل ناكام ىلع تدهش ةريثكل امعأ هدب لع تمت

 : هيف البق دق نيتبلا

 اهلايذأب "رجحت هيلإ ةداقنم ةرازولا هتأ

 امل الإ حلصي كي ملو هل الإ سلصت كت لق

 دنجلا داق دقف « مادقإلاو ةعاجشلاو ةأرجلا هتسايسو هلضف ىلإ عمجي ناكو

 مايأ لوط هيلع ذخأي ملو . كرابملا ناطاسلا اذه ذهع ىف ةروبشم ًابورح دهشو

 ءادتبا ىف هنأ هيلع اوذخأ « هدحو هلل ةمصعلاو . نيرمأ وأ سمأ ىوس هترازو

 نإ اهلابذأ رار هبلإ )0 /
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 مالكب نسح دمحأ ريزولا ىدلو قزارلا دبعو ىلع نيديسلا ائاع بطاخ ةترازو

 مبفي رش سانلا هدقتناف « فافختسالا نم ءىثب" ميظعلا ممدلاو ركذو « فاج

 ةرازو رخآىف هنأ هيلع هوباع ىذلا ىناثلا رمألاو . كواسلا اذهل مبعيضوو

 بضغأ ام هياع لضفلا بحاص ناكىذلا نيكت را نأ ماكت دودوم ناطاسلا

 ركذأسو . تايلكلا هذه مب ةيحض ريذولا راصو . نظلا هن ءاسأف ىرتلا اذه

 . « نويذمملا لاجرلانبأو » ردادونلا نم ىهو ابعضوم ىف ةصقلا هذه

 «زيزولا نبال ةعلخلا نم ناطلسلا رمأ ىلو آلا ىدامج نم رشاعلا ةعملا مويو
 ؛ نامضلا لاب ناجرج ىلاو راجيلاكىبأ ةبلاطمب ًاروف سمأ مث « رابجلا دبع

 نع لحتري سرأ لبق اهيلع دقع دق ناطلسلا ناك ىلا هتنبا رضت نأ بجو

 ءاملعلا دحأ هبحصي الوسر ريزولا نبا رابجلا دبع دافيإ ررقت دقو . روباسين

 اهب فاكي ةمدخ لوأ هذه نإ ريزولا ناطلسلا لاقو . مسرلا بسح مدخلاو

 « رابجلا دبع عم «نيعو : تاهفاشملا ديقو بتكلا رصن وبأ ىذاتسأ بتكو . كدلو

 نييع اك « دعاص مامإلا ىضاقلا ذيمالت لول نم وهو ملاعلا ناطقلا نسحلا وبأ

 ايادهلاو مدخلاو دبملا دعأو .نييدومحملاتاقثلا نم مداخلا ىرمعملا روفاكدمم

 رابجلا دبع رداف ىلوآلا ىدامج نم رشع ىناشلا ىفو . ةداعلاو مسرلا وه اك

 . هعم نم عم ناجرج ًادصاق روباسين

 أيندلا ىبعم ىف لصف

 ديب ىولحلا ءرملا ىطعت ىلا ةعادخلا ايئدلا لوصف نم الصف نألا أرقإ

 ؛ ةمعنلا بايث نب رخآ سيلتو نواب ًاسانأ نحتمت « ىرخاللا ديلاب فاعزلا مسلاو

 :لوقي ىنتملاو . ايندلا ميعنب قلعتلا لاحم نم نأ بابلألا ولوأ فرعي ىّبح كلذو

 ابذك ابقدص ىري ىح هنيع ىلع تبلقت اليوط ايندلا بحس نمو

 خرف ريمآلا لسأ دقو ءانه ىلإ خيراتلا نم ءرجلا اذه ةباتكنم تيهننا دقو



 يييديتطتسا 1 نك سل

 نيناسلا كعب ؛ توبأنلا 2 هولمحو هولسغ دقو اراب لإ ةيلاغلا ةيذعلا هور دأؤ

 ةسمخ وأ عرذأ ةعبرأب عنق هدادجأو هلابآ نع اهثرو ىتلا ةغعاشلا روصقلاو ءاحيفلا

 - . بارلا هيلع اولاهو ضرألا نم

 ماي : ىنعملا اذه ىف ىقيقد لوقي

 باو .حنركللو بابشلاب | ريثكدعسي مل افسأ اي رصن ىنأ ريمأالل افسأ اي

 . ريمق مهربي درولاك لاجرلا

 قل 5
 ل سد

 روباس هلبق نبأ مأ ناورش ونأ كولملا ىرسكص ىرسك نأ

 روحصذم مهنم قبب ل مور لا كوام ماركلا رفصألا ونبو

 روباخلاو هبلإ ىجت ةلجد ذإو هانب ذإ رضحلا وخأو

 روجيم هيايف هنع كلم لا دابق نروللا برة
 روبدلاو ايصلا هب تولف فج قرو مهنأك أوراسص 9

 : ىصحملا بيط ىآلو

 .ادحأ ىحاصت الو دحالل ىودت ال كناألل بعلو نرح تنأ امنإ ايئداي

 صنقلا تقو ىف نكلو « عمسلا ىف سمشلاك تنأو كايلإ رظنلا ىف رمقلاك تنأ
 جيرلاك تنأو « عامسلا ىف دوعلاك تنأو « قاذملا ىف مسلاك تنأ « رقصلاك تنأ

 ؛تنأ تيت كسكو ؛ ىرامقلا دوعك تنأ «قشثلا ف ساملاك تنأو ؛ بولا ف

 ىرذألا شقلاب ةءولم رادكر هاظلا ف تنأ ؛ ىزاجحلاو ىناهلا ٠ نوجعملا رينعلاك

 نيحنمتو ميدنلا ادحاو نيطعت ؛ ىربلا ريزتخلا ءرذقلا ريزتخلاك نطابلا ف تنأو

 كي

 , 4 ةيشاع عه م س يميش تاقيلس رظنأ ؛ دي نب ىدعأ ةديصق نه . )١(



 مس وأ م

 : ضورك تنأ « نيمفرت ادحاوو ٠ «رادحنالا طويه ىف ادحاو ٠ ميحجلا ادحاو

 ةءولم كلك ف رز كلكو«ةنعم كلك كاذلموتفم ؛أذه دصوم ىنلا ىتشب ءىلم

 رهدلا كدلو دقل «ايند اي كدب مت جنراعشلا ىف كلملا توم ؟ زارط بئذك رهاظملاب

 ؛لابلا غارفب قا م هني لو ؟ ةنطفلا ىلوأ ىلع قزرلا ىف ' قيضي مل . متر طشلا ةبعلا

 ةنأم رمعي .؟ سّككلاو نابعثلا ريع لوطي ملجاردلاو سوواطلا رمع رصقب ل

 «1/مىبرملا ائيدل ةنس نيتسو ثالث نمرثك أرمحي و ؛ هل ةميقال نم ةنس فينو

 نع ىنغ ىف تنأ امنإ اينداي «سانلا لفاسأ نيللدت لف اجوع كلامعأ لك رست ماذإ

 ٠. نايصعلا ىلإ انعفد ىلع ةصيرح كنكلو ةاصعلا نحن ؛اذه

 لج كولملا كلامر ابجلا نيرعلا رام لاو ليللا قلاشو رامعأللا ردقم نإ

 كزوع لوو ٠ كلم همام ددحو ريمألا أذه ريع ردو لق هؤامسأ كتسدشتو هلأ الل

 نيس و راثألا دمام لذ هذه عاش الو هبأيش ّق هتافول ماعلاو صاخلا

 : لدعلاو ةريسلا

 ىف نأ ًانسح اي دح ..لنركف .:رلصخ ثيدح سائلا امإو

 لضفأو ةرساك للا نبا كلما ىلإ لابقإلاو ةداعسلاب هللا عفر تام اسلف

 نيزف « هللا نيد ىصان نب ميهاربإ رفظملا ابأ معلا ىلو مظعملا ناطلسلا كولملا

 دوم ةسايس نم سرد دق ناك ام هدهع ىف سانلا قلو هدادجأ شرع هسولحي

 عساتلا نينثإلا موي ىف .بابشلاو كلملاب أعتمتم ًاقفوم امتاد هللا هقيبلف دوعسمو

 تلصو دق تنكو « )٠١9( ةئاعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس رفص نم رشع

 نيد رصان نب ميهاربإ رفظملا وبأ مظعملا ناطلسلا نيز « زيراتلا اذهلإ ةباتكلا

 : لاقف ناسل حصفأب نامزلا لكتتو ريبكلا ميلقإلا اذه كلم هللا

 متنزح دقو . روحلا لسإ نم كلام شرعلا لوو « هتريس تبأط كلم تامه
 (يتمي تس 510)



 سس 4 هلا سس

 « . هآقترا نم شرعلا ءاقترال اهلك ايندلا تدعسو « تام نم دقفل ابلك ايندلا

 ناطلسلا دقتفا نم لك نإ » . هناكملح دق عمشلا نإف .بهذ دق حابصملا ناكاذإف

 . ميهأربإ ناطلسلا دبع رفظ دق داز رف

 ةرشع عستاحل ةءاضوس مشب امالظ دعب ايندلا ءاضأ هنأناطاسلا اذهةمظع نإ

 ءايلوآلا كاملا موسرل اقفو ؛ هيلإ برق «شرعلا ىلو نيح هنإ مث «ةجرد

 نيبي ناكو كلملا دودحو ةيسايسلا تايضتقم بسح ىلع سانلا ةفاكو مثحلاو

 مالو ءازعلل سلج نأ لمع ام لوأ ناكو . كلملا ىنعم مهلإ ثدحتي وهو سانلل

 فخم مل هنأو عيطقلا اذه ىلع ماق دق ىعارلا نأ اح فرعي وهو ؛هيخأ ىف

 تاب «ىش مهبولق تناك نيذلا «دنجلل لذب هنإ مْ .شوحولاو بائذلا

 لهأو نيملظنملا اياكش ىلإ عمتساو . مهبولق تدحناو مهحور تيوقف ةيناطلسلا

 ةمظعلا ةرامإلا سأ نإ دحأ لاق اذإو . ناورشونأ هنأك مهفلدعلا ماقأو نحنا

 نكمتي ثيحب اهدبعتي نأ عيطتسإ هنإف رداق قفوم ناطلسل تديتأ ولو ؛ ةعفرلاو

 ابلمحب ءوني هنإف زجاع اطلس دي ىف تعقو اذإو « ًاعيمج ايندلاو نيدلا نم

 ةرسالا هذه نيطالس ةمعن ةديرخ نوكي نأ هللا ذاع « هيلع سانلا باقنيو

 ايندلا نم اوقاذ نيذلا « نيكنحلا خويشلانكلو . مهف ءوسلا ناسل قاطي الجر

 باصأ دق انالف نإ ديدشلا فطعلاو ةقفشلا نم عفادب نولوقي ءاهرمو اهواح

 : ربخلا ىف ءاجو ء اذه انموي ىلإ مدآ ذنم سانلا ةريس هذهو «أطخأ انالف نإو

 لاقف . ةرامإلا ءىثلا سب هللاقو لسو هلآو هيلع هللا لص ىنلا ىلإ ءاجالجر نأ

 . « اماحو ابقح نيأو ابلحو ابقح اهذخأ نإ ةرامإلا ءىثلا معن » : مالسلا هياع

 . نيطالسلا ءامظع ةريس اهيف راسو لحلاو قحلاب رظعملا ناطلنملا اهذخأ دقو

 :لاقف مالسلا هيلعىنلا أبنلا غلب خوري ىرسك تام نيح هنأ ىور رخآ ثيدحو

 موق حلصي نل » : مالسلا هيلع لاق تخخد ناروب هتنبا اولاق . اوفلختسا نم



 اسس 1 ها ممست

 مهشلجر ىلإ محلا دانسإ بوجورلع ليلد ربك أ اذهو «ةأرما ىلإ مرمأ اودنسأ
 لاق دقو .ةأرملا عم لجرلا ىوتسال كلذك نكي مل ولو «هبصنم ريدج ءفك

 دحاو دومعب تميقأ ةيكحم ةميخ لثك ةيعرلاو ناطلسلا لثم : رابحألا بعك
 كلملا اهدومعو كنملاىه مالسإلا ةميخو «ةيوق دانوأب تنكحأو اهبانط تدشو
 ةميخلاو لصالا وه دومعلا دجت رظنلا تنعمأ اذإف . ةيعرلا دانوآلاو بانطلاو
 لاق دقو . داثوأ الو بانطالو ةميخ الف طقسو ىخارت اذإف « هب ةمئاق
 م١٠ رطمو لداع كاحو رهاق كلم اهيف سيل ةدلب ىف اوميقت ال» :ناورش ونأ
 ةنيدملا تدقنفاو ءايشالا هذه لك ترفوت اذإو «راج ءامو ماع بيبطو مئاد

 نارودكر يمآلاب رود: رومألا هذهف « ايش ريتعت ال الك هذه نإف رهاقلا كلملا

 همادأ فوؤر لداع كلم ربظ دقو .« كلما وه بطقلاو بطقلا ىلع ةركلا
 لسن نم مبظع ناطلس ىلإ ةنطلسلا لوؤت نأ بيجعلا نم سيلو .هاقبأو هللا
 دضع عاجتث ابأ نإو «رافص نبا ناك ثيللا نب بوقعي نِإف ؛ دوعسمو دوم
 دق « نيدناماسلا ىلإ أجتلاو اراث ناك ىذلا « هبوب نب نسحلا نبا نيدلاو ةلودلا
 :هتمظع تلج هللا ريدقتبو هتمهو هسفنب هتقثب كلاب ةملابدلا لك نيب نم رفظ

 ماقو ؛هلآو هيبأ نم ًاسفن ىوقأو ةمه ىلعأ ناكو ةلودلا دضع هنبا هفلخ مث
 سرد دقو .« ىجات » باتك ىف ىناصلا قحسإ وبأ اهركذ ىلا لامعألا كلتب
 رصنو نينيهلا ىذ رهاطو نييسابعلا ةوعد بحاص ملسم ىنأ رامخأ ريسلا لهأ

 تولاط نأش ىف نيلئاقلا قدصأ وهو ىلاعت هللا لاق دقو . ىناماسلا دمحأ نبا
 زري هلالج لج هللا ةيانع هجتن' اهئيحو 6“ مسجلاو ملعلا ىف ةطسب هداذو »
 . الوحام ءىضت ران ةوذج دامرلا نم جرخو اباجسلاو لئاضفلا لك

 يفاكسإلا ةفينح ىبأ هبقفلا نم تبلط « يجاتلا « باتكلا اذه تأرق نيحو

 ,؟م4515 1 )1١(



 بسس 4 2 م

 « تختلا ىلع دمج ناطلسلا سولجو دوم ناطلسلا ةافو ىف ةديصق مني نأ

 هذه لاق هنأ ىل رطخ دقو « عادبإ اهأ عدبأف « كلملا ىلع دوعسم ءاليتساو
 لبقأ اكلم نأ ول هب فيكف ةرهاشم وأ ةلص ىف عمطم ريغب ءامصعلا ةديصقلا

 شرعلا قترانيحو . ىعاري هب ىرج ىزطاخم لاجام لكو ؛ قح لأفلا نإ . هيلع

 ةفينح ىبأ هيقفلا طخم ةريثك ًابتكى أر دق ناك يهار] مظعملا ناطلسلا ىالوم

 رع لأس شرعلا قترا نيح هنإف . لأفلا كلذي ققحتو هظفلو ةطخع بججأف
 لياصق هنم بلط مث ؛ ةلصلاب ىظحو ةديصق رظنف ًارعش هنم بلطو ةفينح ىبأ

1 
 ينس حبيس ا ذنم ءىشإ أورفظي منيذلا ءارعشلل تاالصلا معلم 6 ىرخأ

 بحاص ةقينح وأ راصو . مهلا وحأ ىلإ ران وأ دحأ مهلا تفتلي مل نيذللاو

 : ةديصقلا هذه اهنم ىرخأ ءارغ دئاصق لاقو ؛ ةوظح

 كولم س# « ميهاربإ ىلع ةمحرلا بام ىه نيملاعلا بر نم دم فلأ ةنأم د

 دعب مهقملا ءاخسلا رطم لبقأ دقل ؛ مدقلا لالجلا هب شعتني ىذلا ةعبسلا ميلاقألا

 ,«ناتسبلا نم رخفلا مسن بهو وجشإ ذخأ لضفلا بيل دنعو ؛ ءانثلا ضور ةجبم

 ةنلاو هل دملاف ؛ كلفلا نارود رز ًانمز ةفدصلا ىف تيقب ةميتيلا ةردلا نأ ولو

 رثعتف ةليضفلا ءامس نم « مج» ذرب « تارمغلا مكلت ىمألا رخآ تلجنا ذإ
 تازهو هئاد متفو هباينأ نع دسألا رشكو « جرعلا هباصأو مجرلا ناطيشلا

 لهو « انام ماكلا اصع تراص دقو نوعرف رم لمعي اذام ؛ ةنتفلا ةرقب

 دقو ميجنتلا 0 كلملا دمتعي ال « ناييلس دجم فرع نم سيقلب شرع فصي
 , هلق نع مدنلا دعي بضغلا تقوهباح نإو « هبر دبب هلك مالا نأ فرع

 « كلملا اهيأ ٠ معدن ىلإ هب ةجاح الف «هميدن بيطلا هقلخو «هريزو نسحلا هيأر
 ىلع ىرتت تاحوتفلا نإ « موظنملا ردلاكةملكب كثدحأ : ىالوم « ىرسكاي

 )١( مدقلا يتاريإلا كللملا دبمج ىلإ ةراشإ .



 يشم 4 8 بسم

 ريش تدرأ اذإ « كبلق ىوه ىلع ربصاف «بعللاو وبللا ربظ مسقي نيح كل
 هيلعو ٠ ةلماكلا ةطلسلا ىغسس كلم لكل يف لاجل نإ دير ٠ بسح رومأل

 جرخم ال ؛ ودع نم ةمينغلا ىلع هتظفاح نيعوبسأ ةنتفلا نم هسفن ظفح ن
 ةنطلسلا مثرطش سرامو « رّئبلا عاق ىف امامت رمغي مل ام ًافيظن ءاملا نم مانإل

 بعليام ىرنل ؛*١8 ميلعت ىلإ ةجاح نود « نيتفلتخم نينبعب « أ الثوأ نيلجر :
 نأ تعمس اذإ سأكلا ك 9 فيسلا فخ ؛ هطاسب تحت نمزلا هئيخي امو مصخل

 «أعيمج مقلاو فيسلا تن عأ اذإ ةعيسلا مبلاقألا مف نع زجعت' نلو ؛ ميقع كلا

 ىثحت الو دحأ ىف 3 الو « نامه, » الو طلطشلا ىلع ورحب « نالف » ال

 نكيل ؛ ميركلا هللا ىلإ هدرف رش وأ ريخ نم انبيصي ام لك نأ ملعاو ءأدح

 الأ ريا نكلو « شقنلا تاذ ةباذجلا ةكمسلاك اقارب ال ءاطقرلا ةيحلاك لجر

 سانلا دشُأ ءوسلا لجرو « كرابم ريغ امهالك كم“ نوكي الأو ةيح نوك

 موقلا ءالؤه ةداع تدجول ناعمإب ترظن ول « سانلا دنع رقوم هنأ ولو ةسم

 الو ؛ سانلا نم هل قيدص الف « هسفن ميحجلا ىلإ تلام نمو « مبلظلا لجرلاك

 ردلا هنم جرخم ال ندعملا « هيف ةفاضإلا نم ريخ صصقلا رصق ؛ هللا نم هل دد

 ناطيشلا نإف مهيضغو تيرافعلا ةدح كنع عد . ةضفلا هنم جرخت ال رحبلا
 تالصخو فلالاك ةقوشمب تاوانتسللا دودق تمادام ؛ اجر اب حدبص

 دوسملا ءارجو اقرشم كبجوو ًايلاع كسأر نكيلف ميلك ةسوقعم نهرع
 نكو ؛ جلا مسوم ىف مطحلا نكرلاك ءامظعلاب ةئيلم كتحاس ن نكنتلو « ملأ باذ

 .« ءاوس دح ىلع ةماعلاو ةصاخلاب امحر كيبأ دكو كدج دك

 1 هل

 : هل اضيأ

 فرك نييوتاملا نيمحافلا كيفازءو ىضفلا رهاطلا ضراعلا كلذب ًابحرم »



 دس ؤ و3 م

 كددمأ تيقب ولو « ائيث كسأر ىتح كمدق صمخأ نم ىرأال ؛ مهجلا

 ةعيبطلا دب ىرنو ءابورلا ف ةجيببلا ةيورسلا ةماقلا كلت ىرت كنإ « الماك اعوسأ

 كبرق لانيال ىذلا بيبحلا لثم ممم ؛ ةضفلا قط ىلع درولا ةقاب دعت

 « ةحمسأاكو رمقلا؟ كنإو « باذعلا هوس رقفلا نم ى رب ىذلا ةمحلا بحاصك

 كيلع نوبيعي ؟ ةمعانلاةكمسلا نم فطلأ ارق دحأ ىأر له « كماوقو كبجو

 بجع اال ؟ امتي سيلأ نيقلا ردلاو لانملا ديعب درولا سيلأ ؛ رادلا دعبو متل

 ةمعن ىنمرحت ال « ىضفلا ضراعلا رد امهجاهأ دقل ؛ نارقتسي ال كيفلز نأ ىف

 فيك؛كيفلز ليتق مويلا وهو كلجأ نم ميكحلا مدق ديق نكي امأ « لقعلا

 كيفلز نم فئاخلا ىجنزلاك انوكي ىل ول ؛ قلقلا امهيف ودبي وأ « كانيع فاخت

 ؟ فوخلا ادحأ ملعت ىتح تنأ نمو ؟ كينيع بعرب ىفازلا اذهام « نيذه

 ىرسكو ه ؛ ىرخأ ةرم أرجتت نإ كنإف ةعبسلا ميلاقألا كلم ممأ تعمس ولو

 ؛ ماعلا ناطلس ميهاربإ « ةدحاو ةملكىف وه « مجعلا هاش برعلا ريمأ ؛ ناريإ

 وه ؛ ميلعلا هللا دنع ةلزنم كنم ىوقأ وه ؛ ركاش ركاذ :هيبأو هدك اًناد وه

 مدقيال « هلم مقسيال هنأش اذه كلم « هسفن دنع دهاز « سانلا دنع كلم

 رس ىلع نيمأو رباصو بلاط وه : لاجرلا ريخ هل دعي نأ لبق لمع ىلع هايند ىف

 « بابشلاك مؤاطعو كافل اك هتم» « مزبملا هودعب ميحرو رداقو بلاغ وه ؛هبلق

 ايندلا ملظ !رباص ىساق « ميجرلا ناطيشلا عمط؟ نابشلاو بيذلا عماطم تناكولو

 ثالث لجر فببل ولو « ريثكوأ ليلق ىف ءىطخم نأ نود « اماع رشع ةثالث

 هاشنهاشلا قب « ميحجلاب دلخلا اذه هيشأ اف « دلخلا ةنج سيح ةنس ةرشع

 هظفحأ مبللا ء ربصلا ريغ « ايندلا نم « هل مدن ال ةنس ةرشع ثالث نجسلا ىف

 اهيأ « نامزلا ىرسكاب « « ميقع كلما » لثملا ىف لاقي فيك سانلا رش نم

 قتكنو كركذب ديشنو كاضفب حرصت ال اذامل « لدعلا ىيلم اب ؛ ريمألا هاشلا

 « حصان لك نم ؛ ةحيصنلا ىلإ عمتسا 784 ؟ طاسلا تحت رم لبطلا قدب
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 لقاعلا كلما اببأ « ميلس بلق نع اصلخم ىلثم نع تردص اذإ ةصاخ ءابكرتت الو

 مقأ ملقلا فيرحتب لجرلا طخ ماقتسا دقف « نيناجلا هاوفأ نم ةمكيلا ذخ

 ؛هدشرل بوث, نأ ىلع كودع لمحت ال بتكلا نآلل « راّثبلا كفيسب دوم ةنس

 لسق الو ؛ كقتاعىلع فيسلا عضف « ميطحلا نكرلا ىلإ كمسا غولب تدرأ اذإو

 نم اهيلح سيلف « محلا نيب مث ءدب ىذ ئداب كتوق رهظأ « هليلو سمأ نع

 سيلو ةلودلا هذه مدخي كرألا وأ برعلا نم نم « هياح ةردقلا نع ردصي ال

 ءالؤه لضفب اعيرس ناسارخ دقع مظتني فوسو ؟ هيلإ ءىث بحأ لاملا

 ىرسك هب تأي مل ةبيطلا كتريس نم هيتأت ام نإ « اعيمج نابشلاو خويشلا

 عاطتسا دقف ؟ مالكلا فرعأ ال لجرلا لاقول بيعلا ام « كولملا نم هريغ الو

 « ودعلا مامأ نم كدنج بحست الأ بحي « ًالابع اصعلا نم لمحي نأ ميلكلا

 «تكسو مويلا دساحلا ىراوت دقل « نيفصن رفصلار طش ريخلاف ء.ارفص ناكولو

 لضف الو « هل لصأ ال نم ىلوأ ؛ ميشلبد نع سمألاب ايش فرعأ تنكامو

 كلم كاطعأ ذإ اركش هلل ركشاف * ضافولا ىلالا ودعلاك توكسلا « هيف

 « باش الو خيشال ؛ دحأ كل هئيبي ل كلملا اذه « دحأ بعت نود كدادجأ

 ىلعو . مالا هلل ؛ كبر نم كاتأ هلك امنإ « ميواقتلا نمي الو نينسلا نمي الو

 شمعف ؛ةمه نيطالسلا مظعأ ةبيطلا ةيجسب ديهشلا ناطاسلا ناكدقل . ميلستلا دبعلا

 امطحم اكبنم كودع نكيلو « يملاكاهرغث ءانسح رذلا كقسنلو ؛ ابورط اديعس

 لدعلاب دالبلا رمعاو « عونخلا هانضأ « داؤفلا ريسك ىسمأ « نيمدقلا ديقم

 . « كفلاخي نم هللا كراب الو «لابقإلاو

 . ظعاوملاو ربعلا نم امهيف امل نيتديصقلا نيتابب باتكلا اذه ىف انيتأ دقو

 ةئيزرلا ةحرصلا تارابعلا هذهلثمب اوبطاخي نأ دجامألا ءامظعلا كواملل ىغبنيو

 ىلع كولملا ءامظع ثح ىضتقي بجاول انأ اك « مهتامسأب لجسن ىّتح ةحصانلا

 ثحلاو مالكلا نإف « مهعئابط نم ىلاعلا كولس ناكنإو هنإف « ىلاعملا ءانب دييشت



 دم أل 1رإ مم

 أوناكماجلاو رملا جوأ اوغلب نم م٠ كولملاو . مهسوفن ىف اهتراثإ ىلإ نايدؤي

 ةلودلا فيس انيلإ همرقأو ءًأ بده لع نوريسو حئاصنلا نورد نم

 ةيافكلاو ةمابشلا هيف ىأر نيح ءاحدام هيف ىنتملا لوق رظننلف « لع نسحلا وبأ

 هنإ لب «ةيرعلا ةثللا تمادام سردي ال فوسس لوقلا اذه نإف ءضحلا دجلاو
 : "”ىنتملا لاق . هب ةلودلا فيس مسا داخ دقو ؛ موي دعب اموي هؤابب دادزيس

 رعاش ريس ىرأ ال ىإ ليلخ ش

 ةريثحص فوسلا نإ ابجعت الف

 ضتنم برا ىف عبطلا رك نم هل

 هلم رود ناثلا تيأراملو

 لطلا برض نم فيسلاب مهقحأ

 املهأ مورلا ام هللا دالب قشأو

 دئاصقلا ىنمو ىوعدلا ميثم ملف
 دحاو مويلا ةلودلا فيس نكلو

 دماغ حفصلاو ناسحإلا ةداع نمو
 دقان سانلل رهدلا ىرأ تيب

 ديادنشلا هيلع تناه نم سمالابو

 دسحاج كدت ايف امو اذه

 امكصر ىح تاراغلا ام تننش

 دهاس ةمجبنرفلا فاخ ىذلا نفجو

 لا ىف ثاريخمشملانوصحلاىحضتو
 هف ويس بغت ام تاوزغ وخأ

 ابظلا نم اهامح نم الإ قب! مف

 ىجدلا ىف قيراطبلا نيلع ىبت
 اباهأ نيب ام مايألا تضق اذب

 مف كنأ مادقإلا فرش نمو

 هني ودع وأ م رامعألا نم تببم

 : ةدصقلا ملط 00(

 ' دساوح ىف لاخلا تاذ لذاوع

 دئالق نيقانعأ ىف كليخو ىرذ

 دماج ى#.راحيسو الإ ميماق ر

 دهاونلا ىدنلاو اهتيفش ىمل

 دساوك تايقلم انيدل _.رهو

 دئاوف موق دنع موق بئاصم

 دكاش كنأك قوموم لتقلا لع

 دلاخ كنأب ايدلا تثنمل

 : هحال 3 دوملا جيجض ثإو
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 دقاع هللاو سريدلا ءاوا تنأو براض هتلاو كلما ماسح تنأف
 دقارفلاو اهسلا كيف ىنمال نإو 2هردبو _:رامزلا سفثاب كبحأ

 دراب كدنع شيعلا نآل سيلو رهاب كدنع لضفلا نآل كاذو

 مم-ةأرجلا ىستلل ىنأف لضفلا نم ردقلا اذه ىلع ةلودلا فيس نكي لولو

 نم قانعاألا نويرضيو دقنلا نوابقتي ال كولملا نإف « ىنعملا اذبم هبطاخم نأ ىف

 .ايندلا تيقب ام « ءارعشلا مبحدميسو لامعألا لئالج كولملا لمعيسو « هلجأ

 امفو هذه ةريبكلا دومم ناطلسلا ةرسأ رع بابسأ ىف رظنلا نعم نأ بحيو

 . باتكلا اذه ىف هل ءارغ دئاصق ةدع تركذ دقو « هحدم ىف ىرصنعلا هلوقي

 اذه دب ىلع ددجتتس ةيدومحملا راثألا  نرأ ىلع ةحضاولا لئالدلا لدتو

 ةغالملا ناديه ىف رثنلاو مظنلا ناسرف ةنسلأ قاطنتف يهاربإ ريبكلا ناطلسلا

 هللاو» . نيقباسلا ءارعشلا رثام سانلا ىسنت راعشأب نولوصيو نولوجيف
 ىلع كاذ امو هيلع رداقلا هنإف هلهسو كلذ رسيب هتردقو هلضفب هركذ رع

 . «نيزعب هلل

 اهتعلاطمب ءارقلا ربتعي ىتح قيقدلا هلاق ام راعشأللا هذه رثأ لع تركذ دقو

 ناطاسلا رصع خيرات قابس ىلإ دوعأ مث باتكلا نم لصفلا اذه نوغلبي نيح

 هللا هاش نإ تيهتنا ثيح نم هيف ةباتكلاب أدبأف هيلع هللا ةمحر دوعسم ديبشلا

 . لجو زع

 : قيقدلا لوقي

 امههدحأ ( بهذلاو فيسلا ) نارفعرلاو ريرطا نييمأب ةكلمملا ىعرت »
 هنإ ؛ ىناهلا « ءاملاب برشملا ديدحلا ىناثلاو كلملا مما هيلع بوتكملا بهذلا

 نوكي نأ لب الو ؛ كلملاب هسفن هثدحت نم لكل ىوامسلا ددملا نع صخال

 هديصي ال ديص كلملا نال « ةححرلاو بضغلا هبلق ىف نوكي نأو ءايفت « ايقطنم



 همس لإ ات

 فقدنا فيسلا : نارمأ هرسيب امنِإ « ىراضلا دسالا الو رئاطلا باتعلا

 اكلم كلفلا ىطعي ال «همدق رانيدلاب قةوتوفيسلاب ذخوؤي كلملاو ءبهذلاو

 حممرلاك ةيلاعلا#ما/ ةماقلاو رانيدلاو فيسلاو تخبلا هل نم هطعب امنإ « ناجلاب

 « ةراسجو لقع اذ ناك نموء( ىللا) ىنايكلا رهظلاو

 ناطلسلا اذه ةريس نم اريخأ رهظ امل اضيأ ةديصقلا هذه تلج دقو

 « هلابعأ لمالج نم !ريثك« لجألا انب دتما اذإ « خويشلا نحن ىرئسو « ميظعلا

 راغلا هيلع نوكتس ام فرعن ةناير ةرضن ةرهزم راجنألا عار دهاشن نيحذإ.

 ةعادخلا ايندلا هذه ىف رمعلا ىب دتم نأ لمآ ؛« لضفلا وبأ انأ ءىفإو. جضنلا نم

 ىف غلبأ منيح فقوتأ فوسو « ةرسآلا هذه ةريس ةباتك مثأ ىتح ةرداغلا

 همساب ةيناورسخلا ةجاييدلا هذه زرطأف « ديعسلا كلملا اذه رصع ةداتكلا

 داقتعالاو ةينلا ىف قيفوتلا لو هركذ لجو رع هللاو » . بهذ نم زارطب ميركللا

 .« هلضفو هن

 هو

 (ى.مع) ةئاعبرأو نيرشعو عبرأ ةنس ةيقب

 ديهشلا ناطلسلا دفوأ نأ ىلإ تئدحتو عباسلا دلجلا ىف ةنسلا هذه خيرات تأدب

 هعمو ناجرج ىلإ ةرافس ىف دمصلا دبع لوحأ ريزولا نبأ رابجلا دبع دوعسم

 مويو . همرح ىلإ اهيبأ مرح نم راجيلاك ب ةميرك رضحيل كلذو ,دهملاو مداخلا

 تغرفو هتنيب 5 ميظعلا ناطلسلا اذه طالب ىف رومأ تّدج ةصقلا هذه تدك

 . ميراتلا ىلإ دوعأ نآلاو « هنايب نم

 ادختك ( رييد رهاط ) بتاكلا رهاط نأب ىرلا نم ىرتت بتكلا تءاجو

 ذأ هنأ كتبت نم غلبو « نوجياو بارشلاو وبللا ىف كمهنا دق اهحاونو ىرلا

 رينادلا تناك دقف ؛ ناطلس ىأ نع ردصت ل ةروصب اموي هموم ىدرولا رن
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 نومدقملاو شاث ناكو . اهنورثني اوناك لأ درولا قاروأ نيب ةنوثبم ماردلاو

 هتصاخو هئاملغ عم الث رهاط داع املو . نانسألا ةحئم ًاميمج اوحنم دق هيناحي

 برشلا 888 ىناوأ راضحإب رمأ نأ دح ىلإ فخسلا هب غلبو « راذعلا علخ

 عضوو « ةقطنم اهنأك اهب قطنمتو ريرح نم لابحب تطبرو « ةيضفلاو ةيبهذلا

 « هيمدقب ضرأألا قدي ناكو. ىروجلا درولاو سايلا نم جسن ًاجات هسأر ىلع

 مهسؤر ىلعو ؛ نيصقار مولجرأب ضراألا نوقدي هنايلغو هؤامدن ناك كلذكو

 نم ةنيدملا لهأ هيف ضاخو . ةادغلا ىف سلجما اذه ثيدح عاذ مث . سيابدلا

 ادختكلا نأ اوفرعف ءادعالا تغلب دق رابخاللا هذه نأ ولو . بيرقو بيرغ

 ؛ داسفلا نم وحنلا اذه ىلع شيعي ريبدتلاو لاومأللاو لامعألا ىلع فرشملا

 ىأف « برطلاو وهلا ىف هب نودتقي ءاربكلا نم هريغو شان رالاسيسلا نأو

 نم دب نكي ملو . قاقلاو فسآلا الإ كلذ ءارو نوكي ناو . مكحلا قب ةبيه

 ىلاعلا ىأرلاو « ةئيسلا ةريسلا هذه لثم ءافخ] ةنايخلا نم نإف ناطلسلا غالبإ

 بقعي لو ؛ هيلع ضرع نيح ًاردص اذهب ناطاسلا قاض دقو . ناطلسلا انالومل

 ىذاتسأو ريزولا قبتسا « لابقتسالا ءاهتنا دعب « ةادغلا ىف هنكلو . ءىشب

 امهيلإ ثدحتي ذخأو ساجملا ىلخأو ؛ ةروبمملا لئاسرلا راضحإب سمأو « رصن انأ

 هشيطو هتلوعر ىف ريبد رهاط فرعأ تنكىإإ : ناطلسلا لاق . رمآلا اذه ىف

 بجوي ام ن الل ثدحي مل : ريزولا لاقف . ىرلا ىلإ هثعبأ نأ لاحم نم ناكو

 هنم دبعلا ذخأو « هنم ردب ام ىلع هخيبوتو همولب هيلإ بتكب نأ بجو قاقلا

 «ةلاسرلا رصن وبأ بتكيلو كلذ نكيلف : ناطلسلا لاقف . ةنس ةدم برشي الأب

 ول اولاقف ؟ كلذل الهأ هنورت نف رخآ ادختكدادعإ ىف ريكفتلا بحب نكلو

 ناطلسلا لاقف . ةدحاو ةلز ىوس هنع ردصي مل هنإف هنع وفعي نأ ناطلسلا ىأر

 نوهركي سانأ مهن « اهتقرع دقو رابدلا كلت لاو-أ نوفرعت ال نإ

 انرس ولو « رمآألا بتتسي ىتح ةلماك انتبيه نوكست نأ بجيف « نييئاسارخلا



 د مظنلا هذه لك بالقتتو انأش اورقتسال كلذ ريغ ىلع

 لجر كانه يس نأ ىعيلي ؛ هيأدح لاودأب فرعأ ناطلسلا نإ ريزولا

/ 

 لاق ٠ بقع ىلع ًاسأر

 ؛ لضنلاب روهشم لجر وهو ةاره رم ريثك مساقلا و أ رضح دقو ١ بيرم

 ريثكلا ىناع دق ىفزوزلا لبس ابأو ؛ ءفكو مهش ىودجلا لبس ابأ نإف كلذكو
 كلذكو ؛ ةنسملا ةعمسلا 8 نمو ناطلسلا مدخ ةصاخ نم وهو بعاتملا نم

 « ةوق ناطلسلا مادخ رثك أمم ءالؤهو هاجلاو ةربشلا لان دق هنإف سودبع

 نإ ناطلسلا لاقف . هبيصنت ف بغري نم رمأيلو ناطلسلا رظنيلف نآلاو

 هبلاط امل ًاتفو بساحي نأ ىغبنيو نآلا "م ىتح هيلع ام رجني مل ريثكمساقلا انأ

 لبس وبأ امأو . هباسح ىف لصفي نيح هلأش ىف ىغبني امب رمأت مث نسح دمحأ هب
 طيلاختو داسفلاو ةميقلاب ىعسلا الإ رغص وأ ربك لمع ىأل الهأ سبل هنإف ىفزوزلا

 رومأللا ىفو هاشمزراوخ قح ىف تانايخلا نم هنم ناك ام ىكي امأ رومألا

 لبس ايأ نكلو « اندنع هلع ىلإ ةجاح ىف نحن امنإف سودبع امأو ؟ ىرخألا

 رومألا مابم ىف هلو ةكنحو ةءافكو ةمايش وذ هنإف بصنملا اذهل لهأ ىودجلا

 . ىودمخا لبس ىأ نم ردجأ سياف ىالوم هآرام من ريزولا لاقف . هقباس

 هاداف « ىودملا لبس ايأ ىداني نأب رمأو راتسلاب لكوملا مداخلا ناطلسلا ىدانف

 لكى كدوع انمي دقانإ ناطلسلا لاقف ٠ سلجو ناطلسلا نم مدسقتو رض

 لابعأ نإو ؛ كيلع داهتعالل المأو ًافكو ًامبش كاندجوف كيلإ هب اندبع ام
 هيلع صقو ءابب مأيقلا رهاط نم أتي الو ؛لامعألا مهَأ نم اهالاو امو ىرلا

 .ىغبنيام رمأتسو ريسملل بهأتو ف رصناف ,هنمالدبكانرّخا دق انإد| لاق مثهلاوحأ
 نكلو طالبلا فةمدخلاب رمتسأنأ دوأ تنكدق : لاقو ضرآلا لبس وبألّيقف

 رواشتلل ساجأ ىنإف ناطاسلا ىل نذأي نإف ؛ ىالومل رمآلا امنِإو مدخلل ىأر ال
 «دبعلا طورشبتكأو بايلا اذهىف فرعأ مب مهل] لدأو رص ىبأو ريزولا عم

 : كانه لاوحالا تمزأت دق « تعمس ام بسح هنإف « ىغبني ام لك بلطأو



- 

 اودعأو مهتنالث ىلتخاو ٠ ًاسح : ناطلسلا لاقف . ىّده ىلع ريسأ ىكلذو

 ىغبني ام لك اوبتكو اولاقف « ًاريثك منيب ثيدحلا لاطو ؛ وحتلا اذه ىلع رمألا

 ةلماكدبعلا طورشش ىودملا لبس وبأ بتكو . اوفرصنا مث ةياتكلاو لوقلا هيف

 ضرعو . رصبتلاو ةءافكلا ميظع ناكو « ةباتكلا ديحي ناك هنإف « باب لكىف

 لبس ىنأل نوكي نأ ىغبني الوأ الئاق هطخب ناطاسلا باجأف « دبعلا رصن وبأ

 لكبتكو . مات رصبتو ةهبأو ةبابم اذ نوكي نأ هيلع ًايناثو « ضي رع هاج كانه
 نيعبرأ نم راك أ عم ىودملا لبس ىنأ ىلإ هوداعأو . دبعلا عقو مث هل نعام

 ىذاتسأ ناكو « اهتبتكدق ( لضفلا وبأ ) تنك« ناطلسلا نم اهيلع عقوم ةلاسر

 ناكذإ « ءارزولل دعي امم ةعلخ هل دعت نأب ناطلسلا صأو . لع اماللمأ مو. دق

 مثرد فلأ ةئامو كرثلا ناسرف نم ناملغ ةرشعو دبملاو ( ريكلا ) ةقطنملا اهي؟

 دمحأ سيئرلا ذاتسالا ضعتماو . ديمعلا خيششلاب بطاخي نأب رمأو ؛« بوث ةلامو

 ىدبأ و « ىذاتسأ ىلع بتعو ىناعدتساو « بقللا اذه. هتيطانش نم دمصلا دبع

 اليجر سمن وبأ ناكو . ىذاتسال اهمغلبو تبخل ؛ ةلي وط اهفاشم ىنفلكو' سأيلا

 ىسحلاو عضاوتلا نم ريثك سانلا عم كلسو . بادآلاو دودحلا ىعزب ابذبم

 عفر اذإ ناطلسلا نإف رومألا هذه ىف نولداحي ني ذلا مه قملا برإ » : لاقف

 ضغب « هرمآل لاثتمالا نم صانم الف ةرازولا هالوو تاجرد ليخلا سئاس

 دحلا زواج ىذلا جاجللا نم هنإو . اروكذم مأ ناك الما « بّصن ندع رظنلا

 نأ اتاطم ىضري الو دود+لا ىلع ظفاحم لجر ىلإ باتملا اذه هجوي نأ

 دق ىنإ نسيئرلا ذاتسأللل لق» : ىل لاق مث .« هناويدو ريزولا ةناكم ىلع ىدتعي

 « لقعلا ريبك اياك الضاف امبش ايزو هتفرعو ليوط ديمأ ذنم هتلرع

 نيب نم ريتخا دق هنإف « ةيماسلا ةبترملا هذه غلب ام لئاضفلا هذبب فصتي ملولو

 ءايظعلا نم اعيمج مهمأ فرعي وهو « مهؤامسأ تيتك نيذلا لوحفلا ةرمز

 بادآ هيلع تيفخ" لق هلعلو ,«ةقباس نيطالسلا ةمدخ يف مل نمو هاجلا ىوذ
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 نع مهتاداعو مهقالخأ دهاشي ملو مهتمدخم لغتي مل هنأل نيطالسلا ةمدخ

 اهأرق دق هنإ ٌناوقت الو مهعابتأب هتلص تناكلب مهب الصتم نكي ملو ٠ بثك

 ورغالو . رخخآ ءىث براجتلاو ءىش بتكلا .لاو>أللا هذه لثم قف «بتكلا ىف

 منم ىفو « اهييلاسأ هيجوتو ةباتكلا ىف ايس الو هرمدع ةردان ناطلسلا اذه نأ

 انأف ديمعلاب لهم وبأ بطاخي نأ بحي هنإ ىاسلا هقطنم لاق دقو ؛باقلآلا

 ذاتسالاو « دابع نب بحاصلا نم ةلزنم مظعأ انمداشو هيوب لآ نم انأش مظعأ

 نأ ركذو ريزولا فصنأ ول نكلو « اذه ىف قع ناطلسلا نأ ملعي سيئرلا
 ءظع .رراطلس نم هسرفل بهذ نم ةدع هبابش ىف لان دق ىودملا لبس ابأ

 مور ةكلمملا فارطأو ةئزغ ناويد بحاص بصنم لان دق هنأو «دومحك

 «نسح نب دحأكهباث ر ريزو ىلع اليوط ذلتتو « ةنرغ نم ةبيرقلا ناتسودنهو

 ؛ةرازولا ةعاخ ىدنراو « شرعلا ىلع هعبرت نابإ «دمجريمألا مانأ ةرازولالوو

 هتابوتحم ريزولا فرعي ىذلا باتكلا كلذ شاتنوتلا هاشمزراوخ هيلإ بنكو

 فصنأول ؛ هيف م ىلع انأ فقأ ل ىذلاو « هيف هسفن لنللع بتك اذامو

 ىغبنيف هلم ريغ ىف !نمأ ديمعلاب ةبطاخلا هذه دع املو هلك اذه ركذل ريذولا
 ىتفرعم تابطاخملا ىرجت ىذلا لئاسرلا نأ ويد بحاص انأ تنك اذإو ؛ فاصنإلا
 : هقحتسي ام تدتكدق ىنإف « كلذ "لع دحأ نييعي الف بقللا اذهب هيل تدتكدق

 «ناطلسلا ىالوم كلذب رمأ نأ دعب ةصاخو ىتبتاعم فاصنإلا نم سيلف أذإو

 ءاضقنا دعب ىنفرعي هلعلو ؛ رومألا هذه لاثمأب دبع ثيدح لزي ل ريزولا نإو
 رومأللا هذه ىف ريزولا رمأب فختسأ ال ىنإف هلك اذه عمو « نفزلا نم ةدم
 . «ناطلسلل اهيدؤأ ىنإف اهافش اهانإ ىنغلبب وأ ةعقر ىعملا اذه ىف بتكي ولو
 رصن ابأ ةجاوخملا نإ » : لاق مايلم ركفق دمحأ. ريزولل ةلاسرلا هذه تلمح دقو

 ؛ناطاسلا ىلع رمألا اذه ضرع باوصلا نم سيلو ؛نأشلا اذه ف ق- ىلع

 لمآو . ىنم ءاتسيال ى ثيدحلا اذه ىلع لبس وبأ علطي نأ زوحيال كلذكو
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 لوبقم» لوةيام لكنإف مئاصنلا هذه لاثمأب رصنوبأ لع لخبيو ىنمرحال نأ

 ةادغلافو . اريثكهب يسمو ىذاتسال كلذ تركذو تدعو .« ركشلا بجومو

 نم تلخ تسل ءانالثلا ىفو , هيف ثيدحلا عطقنا مث ءاذه ىف ريذولا عم تثدحت

 ناطلسلا نم اندف «لابقتسالا دعب ةعللا ىودخلا لبس وبأ سبل ىناثلا ىدامج

 كروب » ناطلسلا لاقف هوساجأو « رهوجلا نم ادفع هل مدقو ضرألا لّبقو

 هانعضو قأرعلا كلممتاخ اذه» : لاقو .ناطاسلا مسأ هياع اع ًاقاخ هاطعأو « كيف

 شيجلا ىف انرمأ دعب نم كل رمآلاو «رايدلا كلت ىف انتفيلخ تنأف كدي ىف

 .« ثبات نانجب كلمع ىف سف ءدابعلاو دالبلا اصل لوؤيام لك ىف ةيعرلاو

 قيفوتلاهللا نم اسمتلم دهجلا ىراصقلذبأف وسو ةعاطو اعمس : لهسوبأ لاقف

 ًاعيمج ءاظعلاهافاو ثيحهتيي ىلإ ف رصناو ضرألا لّبق من« ةيلاغلا ةقثلا هذهيمافولل

 لابقتسالا ءاهتلا دعب ومو؟لايقتسالل ناطلسلا ساجةادغلا فو . هردققحاودأو

 انركف : لبس ىبأل ناطاسلا لاف . ناكشم رصن ىأو لبس ىبأو ريزولا لتخا

 ريمآلا اندلو مكعم ثعبت نأ باوصلا نم اني رف لابجلاو ىرلا رمأ ىف سمألاب

 لخلا نوكي ثيح ؛ هادختك نروكتو انع امان نوكي ىد ةقئاف ةبمأب كيعس

 كحصن ىلإ اندلو ىغصيو كدي ىف ىبنلاو رمآلاو عفرلاو ضفخلاو دقعلاو

 ءءارآلا لضفأ انالوم ىأر نإ : لبس وبأ لاقف . ةبيطا بابسأ كلذي ليكتف

 رادقمب هدشرأ ىنإف ىل مثذأ ولو هل رمآلاو :دالبلا كلت لاوحأب فرعأ وهو

 نييبت نمديال : ناطلسلا لاقف . ىاس | مرمأ كلذ دعب لمعيو < ىبرا#تو ىبلع

 : لبس وبأ لاقف . ررقم هابإ كحصن نإف هل رومألا

 ريغ ىلع مويلا لابجلاو ىرلا ىف ةلاخلا _رإ « ناطلسلا ةايح هللا لاطأ ه

 دب ىلع لاوحأللا نسحتل ربأ ثدحب لو ؛ ننف اهب تثدح دَقِف « ىال وم ابكرتام

 امه واملابجلاو ىرلاو« ىدافيإ ىف ىالوم ركف امل الإو « كانه اولسرأ نم

 نارخ عيجتقفتنأ دقو « نيبناسارخلا نوبحي ال دالبلا كلت لهأو « ءادعألا
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 هتداس نيب « حلصلا روجميس نسحلا وبأ مبعم دقع نأ ىلإ ىرلا ىلغ ناماس لآ

 ىذلا وكان باو « تقولا ضعب فويسلا تدغأو نئفلا تمانو ؛ هيوب لآو

 « رك امو نيم مصخ لابجلا نم ءزجو نادمحو نابفص] ةبالو مويلا كلمب

 ىرلا ىف لاوحألا مظتنت ناو  ركملاو ةليحلاو عادخملاو دنجلاو لاملا هل عمتجا

 ميعن نم همرحن نأ وأ هلاف ىلع هل اباقع ًةبرض انم وك اكنبا قاي ملام لابجلاو
 ناطاسلل اعيطم ادبع مبصيو هاكردلا ْىلإ هدلولسريو ارغاص ىنأي نأ وأ « كلملا

 فارطالا ماكح هيلإ رظنيو « لاومألا نم هيدل عمجت ام ةنس لكةنارخلا مسيو
 مرعم نمو شانو رهاطو رومآلا ميقتست فيكم ؛ مثرودب ةعاطلا نومزايف

 م لإ 9 ؛ نولفاغ مهبجاو نع مو تاذللاو بارشلا ىف اوكمبنأ دق كانه

 لغتشأ نلو وك اك نباو نابفصإ دصقأ مث « دحاو ارهش اهم ثكمأ ىرلا تغلب

 ريمألا نوكي نيح زوجي الو ؛ وك اك نبا صمأ نم غرفأ نأ لبق ىرلا ىمأب

 مو“ « نييزارلا ىلع داتعالا عاطتسي ال هنإف « ىرلا ىف نبأ نأ ىعم ديعس

 لفغأ نأ عيطتسأ نو « نابفصإ ىلإ ىعم هبحصأ نأ نم صانم نوكي نلو

 اذإف « برح مأ لس نوكيأ ىردأ تسلف ودعلا ءاقلل ترس اذإف « ةظحل هنع

 ديبع نم نيريثكو ىنإف برحلا تناك اذإ نكلو ؛ ريخ مااصلاف سلا ناك
 سصأ نم نوكيس اذام فرعأ الو « هتعاطو هتمدخ ىف ديشتسنس ناطلسلا

 ءودع فلأ روباسي ىّبح دصاقلا رفسلا اذه ىف همامأ نوكي فوساو « ربمألا

 ةفيلغ بهذأ نأو ؛قارعلاو ىرلا ةيالو ريمآللا مساب لعجي نأ ناطاسلا ىرب ولف

 « لامعلا رمأ ميقتي ىّتح ارهش ىرلا ىف مهقأو « همساب ةبطخلا لعجأو كانه هل

 « ىعم رفسلل ناطلسلا مهئيعيس نيذلا دنجلا كلذكو كانه دنجلاو شات دعأو

 ىلإ دوعنو « ابرس وأ احاص رومألا رقتستو « وك اك نبا ءاقلل ةبفآألا لماكب

 ساسأ ىلع ريمأألا ريسي ذئنيحو * متيم ىلع انال وم علطنو « لابلا ثداه ىرلا
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 تيأرام كلس دقو . هرطاخ قلق مىث نم سلو ىرلا ىلإ ءىتيو 3 مياس

 . « ناطاسلل ىأرلاو

 دمصلا دبع دمحأ لاقف . كير ام رصن ىبأو سيئرلا ذاتسأألا ناطلسلا لاقف
 نأواو : رصن وبأ لاقو . هيف ىنتملا ىغبنيو هريغ زوحي الو هلاقام مبلسلا ىأرلا
 .كحضف . نابفصإ حيتف ةحئار هنم متشأ ىإف ىعانص نم سيل مالكلا اذه
 شج كانهو ؛ باوصلا نيعوهو لهس وبأ ىأر ام تيأر ىنإ : لاقو ناطلسلا

 لاقو . هاكردلا لاجر نم لامعلا راتخت نأو « هيلع ديزت نأ بحبو ىوق
 شيجب ازهجم انه نم ريسأ نأ بحي هنإف « كانه دنجلا ةرثكمغر هنإ لبس وبأ
 فرعيل كلذكو « ءادعألاو ءاقدصاللا سوفن ىف ةبيه ىل نوكن ىتح « رخآ
 . ةييملا مذخأتف ناسارخ نم ماق دق تاقاحلا لصتم ًاشيج نأ هريغو وكاك نبا
 مهماعسأب ةمئاق بتك اف مهمدقمو دنجلانايعأ فرعت كنإو ؛ًاتسح : ناطاسلا لاقف

 ءىجل قرولاو ةاودلا لبس وبأ بلطف . كمعم مهنيعن ىتح مهنم ديرب نم حشدو
 نالسرأ نبا بلطو ؛ بتكي لهس وبأ ذخأو . لئاسرلا ناويد نم امهم هل
 هل باجتساف . ةيوق ةيصخش هلو « ةنسح ةرهش وذ هنإ ناطلسا لاقو ؛ نذاجلا

 امئاءلغ نم نيتئام عم ىارسلا ةيكتهرس ركن نينثا كاذكبلطو . ناطاسلا
 لاقف . هبلط ىلإ بيجأف و4 « مهيراوك رطت تداك نيذلا نيزرابملا ناعجشلا
 سمخو ةزاتم روكذ لايفأ ةسمخ ىئمزلي « ناطاسلا ةايح هللا لاطأ : لبس وبأ
 . ندملا راصح ىفاهل] أجلن انلءلف « باوبآألا مطحتو راوسألا كدت ىّتلا نم ثانإ
 ىناسفلا دعس انأو ىراّسلا نسحلا ابأ لامعلا نم بلطو . ناطاسلا هل باجتساف
 . هبلط ناطاسلا لبقو ىفوتسملا قزارلا دبعو

 لامعلاو دنجلا نم مزلي ام ءيهو ناويدلا ىلإ بهذإ ريزولل ناطلسلا لاقو

 (١ ىبي -ع را ع)
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 ةرغ ىف ىرلا ىلإ ريسلا نم نكمتي ىتح « ةليفلاو ناملغلا دادعإب سعأت نأ ىلإ

 ؛ روشلا اذه نم عبارلا وأ ثلاثلا ىف ةأره ىلإ نورئاس لاح لكل ع انإف ؛ بجر

 . ٠ قارعلاو ىرلا ةيحان نم انلاب أدبي نأ ىبع

 ىح ناويدلاب مويلا كلذ ىف ريزولا لظو ناطلسلا ةرضح نم اوداعو

 («تاقفن نم هيل] نوجاتحي ام ماطعأو نيمّدقملا ئعدتسا نأ ىلإ برغملا ةالص

 اوذخأو اوداع مهنإ مث . لبس ىبأ عم ىرلا ىلإ نورئاس مكإف اودعتسا مهل لاقو

 راتخاو ناءلغلا بتاكو رصقلا نيمأ ناطاسلا ىعدتساو . رمأللا اذهل نوأببتي

 ةروملا نمو نوزرابمو نوزاتمب مبلكو ؛ ةيراش رط دق مرتك أ نايلغلا نم :نيتئام

 مهقتعاو نيعاجت نيدئاق عم ناطلسال اومدقو مؤامسأ تيتك مث مالسلا لح ىف

 علخلا نيدئاقلا ىطعأو ليخلا ماركو تاقفنلاو تالصلا ممل رمأو اعيمج

 . هيلإ اهوقوسيو ةليفلا اوراتخم 1 رمأو لبس ىبأ ىلإ ابهذينأ امهرمأو ةن .ولألاو

 دهيو تالآلاو ددعلا رم ريثكلا ءىهبو ساحب دعتسي لبس وبأ ناكو

 اوبهذي ىح ممريغ نيتس وأ نيسمخ ىرتشاو امالغ نورشع هل ناكو ةطخلل

 ظ ْ . عم ىرلا ىلإ

 راجيلاك اب تنب ) ةعيدولا هعمو سيئرلا ذاتسالا نبأ رابجلا دبع ءأجو

 دقعو راجيلاكاب نم بلط ام لكب رفظ دقو ؛ نامضلا لامو ( ناطلسلا سورعو

 ناجرج لسر لاخدإب رمأف لماكلا ناطاسلا ءاضرب ىظح دقو . اقيثو ادهع هعم

 تاجوزو « روباسين ءاظع تاجوزل تدعأ ىلا دوهملاب اليل اًربهذ مث «رابنلاب

 « راجيلاكاب تنب دهم لابقتسال لامعلاو رباك آلاو ءابقفلاو ةاضقلاو سيئرلا نم لك

 ةعامجو مادخ ةدافو !ومركأو « ةنيدملا نم خسرف فصن ةريسم ىلع ناكو

 سودرفلا تاجرد اهنأك تنيز دق كنسح توببو يارس تناكو ؛ ناجرج



 بس خب سس

 ”تايبرملاو ىراوجلا عم اهب سورعلا دبم لني نأب ناطاسلا رمأو « ىلعألا

 هذه تناكو « روباسي رباكأ عجرو . تامداخلاو مدخلاو ءاسنلاو نيفرشملاو

 اهنأك. لعاشملاو عومشلا نم ايف مو0 ءىضأ ام ةرثك نم . ةليللا كلت ةنيدملا

 ريثك نيع دقو « مرحلا باب ىلع ىناطاسلا مرحلا مادخل سلجو ؛راهنلا ةعلاط ىف

 . لاجرلا نم ريفغ دع هبحصي بجاح عم هاكردلا ىف ةمدخلا بوانتل ةلاجرلا نم
 . مرحلا ىارس ىلإ اهنم ءزج لسرأو «ناطلسلا رمأب ىصحت ال تايجاح تدعأو

 ىفو . خايداش نم ًاعيمج ىناطاسلا مرحلا لهأ كانه ىلإ ءاج ةليللا فصتنم دنعو

 تناكف ؛ كانه فئارطلاو ةضفلاو بهذلا نم ريثكلا لقنب ناطلسلا رمأ ةادغلا

 ناكأ مث دوقنلا ترثثو روباسين ءاربك ءاسنب ءىجو . ةفايضلا يف ةغلاب ةببأ

 ءاشعلا ةالص دعبو« اهدبم ىف تناك ىّبلا ةجوزلا «ةعيدولا» دحأري ملو. نفرصناو

 هتصاخخن نم مالغ ةماعلا و هترشأح نم عمج هعمو ؛ خايداش نم ناطاسلا بكر

 ءاجو « ىارسلا باحح نم ةسمخو ةلاّجر مالغ ةئامثالثو «ناسرفلا نم مبلك

 همدخ ةصاخ نم ةرشع عم مرحلا ىأرس ىف لزن ثيح « كنسح قسوج ىلإ

 ىف مدخلاو نادلغلا ءالؤه لزن دقو . مرحلا تاديس ةيؤرب مل حمسي نيذلا

 نيذلا هنايلغل قسوجلا لوح كنسح ريزولا اهديش ىتلا  ثويبلا  تاقائولا

 هسورع ىلع ةقرشملا ناطلسلا سه تعلطو . ةئاهتسو مالغ ةئامسمخ نيب أوناك

 «فرشلاو راخفلا نم ديزم سمشلاه ذه نمز اجر ج لهآل ناكو ؛ رمقلاك تناك ىلا

 . هللا ةكربب فافزلا متو

 ءآوس رومألا هذه ف أوثدحت نأ قاطاسلا مرحلا جراخ ُّش نأ سلو

 لوحي امب ىباق ىرحي الأ ىب ردجيو ؛ مويلا ىرخي امع وأ تاف امع ثيردحلا ناك

 يتاطتو « ماع هجوب ةمداخلا ىهو . هداد مج ىهو  ناكاداد ب ةمدختسملا ةءاكسلا )١(
 طاق ناهرب , مهتل وفلط 7 دال وألا مديخت يلا زوجعلا مداملا يلع ةصاخ



 بيس ألاء بس

 ؛ ثلاثلا مويلا ىفو « ىلاتلا مويلا ىف هحرمو هتولخ ىف ريمألا لظو . ىرطاخ

 مشحلاو ءايلوآلا دفوف لابقتسالاب نذأىحضلا فو خايداش ىلإ راس ؛ رحسلا تقو

 بايث اودترا دقو هعم نيع نمو ىودملا لبس وبأ هترضح ىف لثمو « نيثنبم

 وح اوراسو هفطع مهل ددجو مرعم ناطلسلا فطلتف نيعدوم اوبلسف رفسلا

 .ةئاعبرأو نيرشعو عبرأ ةنسنم بجر ةرغ ةعجلا ةالص دعب كلذ ناكو « ىرلا

 اهنم لاب تاذ رومأ تثدح ىرلا ىف ردقلا لجرلا اذه اهيف ناك ىتلا ةنوآلا ىفو

 داع نأ ىلإ «هاوه عبتا نم مهنمو هعاطأ رم سانلا نف « حيبقلاو نسحلا

 اباب اهل درفأسو . ناقنادند ةعقاو ثعقو مث ناطلسلا دنع روباسين ىلإ لبس وبأ

 مو دلب ىلإ اوبهذ دقو ءانع ةلزع ىف اوناك مهنأ ذإ «باتكلا اذه ىف ًاصاخ

 . مزراوخ صاخلا بابلا نوكيس !؟لاوحألا هذه ةقيقح هنم نيبتب ثيح ىمهق

 شاتوتلأ هاشمزراوخ نب نوره نأ ركذأف الوأ مزراوخ باب لوانتأسو

 دق دمصلا دبع دمحأ سيئرلا ذاتساللا نبا رابجلا دبع نأو « نايصعلا ناعأ دق

 هددصب انك ام ركذ ىف ىضمن نألاو رداونو بئاجت نيبابلا نيذه قف «ىراوت

 ؛مدخلاو لسرلا منم بجر نم ىناثلا مويلا فو . هنم ىغبذيام ىورتف خيراتلا نم

 ةرخاف ةعلخ مهيلإ تدلسو « ةقثال اعاخ ؛ هتنبأ دبم عم راجيلاك اب مدفوأ نيذلا

 اوراس بجر نم كلاثلا دحالا « ةادغلا ىفو . راجيلاك اب مساب ةالولل حنمي ام

 هل دحال ام اهزاهج .رم ابعم تأ دق راجبلاك اب ةنبآ تناكو ؛ناجرج وحن

 نيدز تس نم ( لضفلا وبأ ) تعمس دقو . اليصفت هناي بعصيو فصو الو

 ناكو مرحلا ىف ةباجحلا بصنم تغلبف دوعسم نم ةبرقم تناكو « ةبرطملا
 :لوقت « باب لك ىف ىارسلا لهال لئاسرلا نم ديربام غيلبتب اهيلإ دبعي ناطلسلا

 نم تناكهتيضرأف ؛اهزاهج نمض ناكو « ناتسلا هنأك ريرس سورحلا ناك »

 اهتاروأ ؛ بهذلا نم راجشأ ثالث اهيلع تعمتجا دقو ؛ ةفرخرملا ةضفلا ججبسل
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 ناطلسلا اذه تفل دقو تيقاويلا عاونأ نم اهرامثو ءدرمزلاو زوريفلا نم
 ةيلآ نم نورشع ثالثلا راهثألا هذم طيحو ءا!ريثكدب بحيأو رظنلا هيف نعمأف

 فانصأو ةضفااو بهذلا نم ابلك نيحابرلاو دورولا فانصأو سجزنلا

 رينعلاب ءولم بهذلا ند قبط ةيضفلا ةينآلا هذه لوح نمو « رهاوجلا
 هيقاب هيلع ناك ام نيبت زاهجلا ىف امم ةدحاو هذه . « روفاكلا تامومشمو

 .٠ ءاهنلا ند

 مدرب ؛ليقعلا نسحلا ابأ ديسلا ةلعلا ترتعا اذه ىاثلا ىدامج رخآ ىفو
 نكلو ؛ ءابطالا ناطلسلا هيلإ ثعبف « هللاب ذايعلاو ؛ ءىث هربظ ىلع ربظو

 عبارلا نينثإلا موي هيلع هللا ةمحر تام دقو .ءاضقلا عم بيبطلا ةليحام
 | . امج نم

 روباسي ف بئاجعلاو رداونلا نم دج أم وذ

 بحاص سس ةلاسر تناكو 2 لابقتسالل مو تأذ دوعسم ناطلسلا سلج

 ًاموق اوحبصأ مهنأو ؛رارق مهل رقي ال ناورتلا نأ اهيفو ء تلصو دق ىرلا ليرب

 ءارحصلا ىلإ هوكناتخاب نم شيجب ءاج ىذلا رمغي نبأ ةصق اوعمس نأ دعب نيرخآ

 4 ضرألا 2 اودسشي نأ كشو ىلع مهنأو 0 هعم لتق نمو هيبأ رأثب ذيخأيل

 ضرع بجي هنإ الاق دقو ؛ بيسلا أذهل امبقلق دتشأ صاطو شان رالاسوبسلا نأو

 ناكو لع ةبونلا تناكدقف ؛ارضاح ( لضفلا وبأ ( تنكو . ناطلسلا ىلع آلا

 . ىأي يح سن ىبال اليسر لسرأل ناطلسلا ف حاصف . أيئاغ رست وأ ىذاتسأ

 هعم للتخأ دقو, ان رطضم ناكو اروف رصنوبأ ءاجو . بايلاليكو لاسرإب تعراسف

 ينع لأس اذإ ناطلسلل لق نأب ىل رسأ جرخ املف . بورغلا برق ىلإ ناطاسلا
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 : ىل لاقو ءاج برغملا ةالص دعبو . مزاي ام بتكصالل قاروألاب تيهذ ىلإ

 قاعد دقو . « ميظع داسف اهنع ًأاشنيس ةطض تدعأ دق هنأ لضفلا انأ ا معإ

 برغملا ةالص برق ىثم تلق ؟ رصن وأ ىشم ىّتم لاقو هفارضنا دعب ناطلسلا

 ىلا ةلاسرلا نإ هل لقو ةعقر كدنع نم هل بتكأ » :لاقف .قرولا هعمذخأ دقو

 ادغ ةدوسملا سردن ىّتح ضيبت الو اهتدوسم بتكت ةليللا اهتباتكب ثرمأ

 ىذاتسأل ةعقرلا تبتكو تدعو . « ىخبني امب سمأن مث اهف ريزولا عم رواشتنو

 ىلإ رصن ىبأبو ريذولاب ناطلسلا ىلتخا لابقتسالا دعب ةادغلا ىفو هيلإ ابم تثعبو

 لئامخ ةفاح ىلع تناك كد ىلع اههدحو اسلجو اماق مث مور . رهظلا برق

 سلجو « هناويد ىلإ دمصلا دبع دمحأ راس ذعدعبو اليوط امدحتو ناتسلا

 تبهذف قاعدتسا دقو « راجنألا نيب ةكدلا كلت ىلع هل دعأ شارف ىلع رصن وأ

 ةريغص ةفطلم بتكنت نأ بجي لاقو ريبد رهاط ىباأل باتك ةدوسم ىناطعأف هيلإ

 ىودملا لبس انأ ديمعلا ذاتسالا لسرت نأ ىلع انمزع انإ : : ايف رهاطل لبق دقو

 انإو « ةفطلملا هذه رثأ ىف اعيرس أيس هنإو روبشم مّدقمو ىوق شج عم

 ضيقنس « نيملاس كانه لصن نيحو « بجر نم سماخلا ىف ةأره وحن هجوتنس

 رهاط اي كيلعف . ةنرغ ىلإ مهتعتمأو مهمايخ لقتنو كانه ناكرثلا نم ةقرف ىلع

 ءاضا رعتسا زهجتس كنأ ةجحم مهيلع ضبقلا قاتف ًارس ىمألا اذهل ردت نرأ

 نظنالو نأشلا اذه ىف هيأر عابتان ميلعف لصو دق ىودجلا لبس وبأ نوكيسو

 أرس ليقو . اهديكأتل ةريخصلا ةفطلملا هذه انعقو دقو « ريسي رمألا اذه نأ

 «بوصتسي ام بسح هئاذح ىفوأ هجرس ةئاطب ىف اهيفخت نأ ابلمحت ىذلا سرافلل

 ريبك قرو ىلع ةيحانلا كلم لامعأب ةصاخ انعيقوت اهيلع ةلوطم ةلاسر هعم نإو

 .«لابجلاوىرلا ف جحلاعوضوم ىف رخآ باتكه عمو ءابلجأ نممدق هنأ اهنم ربظيل

 امهمدقف ةلوطملا ةلاسرلاو ةريغصلا ةفطلملا هذه ( لضفلا وبأ ) تررح دقو

 هاطعأو نيدمتعملا نم سرافب ءىجو . اههداعأ مث ناطلسلا نم امبعقوو يذاتسأ
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 عبي' اب ىذاتسأ هرمأو ؛لاسرلاو ةفطاملا هملس مث ةلص رانيد *ؤلأو ارك اسف

 .احوتفماب اطخ هل تيتكو . ةلوطملا ةلاسرلا لصوي ففيكو ةريغصلا ةفطلملا نأشي

 ماقو « لمع ام 'هعماسم ىلع داعأف ناطلسأ| ىلإ رصن وبأ راس 5ع سرافلا راسو

 ىلإ رصن وبأ عجرو . هدحو برشي: موو ذخأو مرحلا ىارس ليخدف ناطلسلا

 ناوركو ناجزوج ليكو ىلإ بتك أ .٠» لاقو ىب ىلتخاو لئاخلا نيب ةفصلا كلت

 نم فالآ ةرشع « ةلاسرلا هذه ةءأرق درجمب « عيبلل ضرعي ىل ىم ةلاسر

 .« ةنرغ ىلإ ةضفو ابهذ اهب لسريو مويلا رعسب اهعيدي نأو ءاجاعنو اشابك« ىمنغ

 « ناجزوج ديرب ىف تعضوو افرظ تعدوأ مث هطخم اباّرذف ةلاسرلا تيتكف

 ريكفت ىف ىذاتسأ لسرتساو . لسرأو قلغأو ديربلا سيك ةقلحلا تعضو 5

 ناكرألا ىلع رضبقلاب رمأ دق ناك اذإ ناطلسلا نأب ىسفن ثدحأ تنكو . قيبع

 دق كارأ ىذاتسأ ىل لاقو ؟ مويلا رعسب ناوركطابر منغ عيب ىعم اف ىراا ىف

 عيبل ليكول قلاسرو مهيلع ضبقلاو نايرتلا ثيدح ىف ريكفتلا ىف تقرغتسا

 ضبقلا نأ معا » : لاقف . اذه ىف ركفأ ىنإ ىالوم ةايحو هللاو . تاقف ؟ مثلا

 فال ةثالث ىلع ضبقت نأ لاحنأ نم نال باوصال فلاخم رمأ ناكرثلا لع

 ناكرتلا ىلع ضبقلا ىف ةليملا نيبي ناطاسلل باتكت أي ملو سراف فالآ ةعبرأ وأ
 مهتعتمأو مهمايخ ىلجت نأبو ةارهىف مهنم رفن ىلع ضبقلاب سمأيو عراسي هنكلو

 ىرلا ىلإ رابخاألا لصتو مهلا-ر عم اوءاج نيذلا موقلا ءالؤه نوريثي اذببو

 مضنيف ءايوقأ نيرخآ ناسرف عم هوكناكلب نم رمغي نبا ءىحيو اهناكرت نوريثيف
 « ةيشاملا نم نودجبام لكن وبلسيو ناسأر خ نولخ ديو ضعب ىلإ مهضحعب ناورتلا

 ىلصأألا ابنت نم لفأب تعيب ول امثال ىمنغ عبدب ترمأف رومألا هذبب تأبنت دقل

 ىف اوأطخأ دقق « ىدس ىلاومأ ببنت الو «ءىث ىلع اهنمث رم لصحأس ىفإف

 ةبقاعلا ءوس انّيِب و « اريثك عوضوملا اذه ءانأو ريزولا ءانلوانت دقو .اوربد ام

 هوبأ ناك « اباقو ةمه هيبأ فالخ ىلع ناطلسلا اذه نإف « ىودج الب نكلو
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 اذه لمفأس ىلإ باوصلا بنام ءىث نع لاق اذإ ناك . رظنلا ديعب ايكذ الجر

 باوصلا نم هيأر ىف ام هلاجر دحأ هل نّيب اذإف ءهتطلسو هثورحجب هلوقي هنإف

 دوعي ةيناث رمألا ريدتي نيح ناكنكلو « متشيو روثيو بضغي ناك« أطخلاو

 نع هيأرب ديتسم هنإف ءرخآ ءىش ( دوعسم ) ناطلسلا اذه عبطو ؛ باوصلا ىلإ

 .« ةبقاعلا نوكتس اذام ىردأ تسلو « ةّيور ريغ

 رظنلا ديعب لجرلا اذه نأب ىسفن تثدخلانأ امأو . هتبب ىلإ ىضم مث اذه لاق
 ريبدت نإف قو دق هب أبنت ام نإ ًاقح مث ًاقحو . ثدحي ال هاش ام لعلو « ًاقح

 نم اوءاجو ؛ نييأس 5 وعرف دقو «ًاباوص نكي مل ىرلا ىف ناكرتلا ىلع ضبقلا

 ةيشاملا نم ًاريثك اوذخأو «ناكام داسفلا نم مهنم ىرجو ؛ ناسا رخ ىلإ ىرلا

 اهيلع ناكو «ىذاتسأ ةدئام ىلع ةثرغ ىف تنك اذه نم ةنس دعبو .ناجزوج ىف

 : "”نايه !.كنهاش رالاسبس ناك ىذاا روفيط رصن ىبألو ىل لاقف نيمم لح
 . ناجزوج نم هورضحأ دقل لاقف . نمسلا ىف ةباق تلق ؟ لما اتدجو فيك

 مانغالا كلت نمت نم ىرتشا لما اذه نإ لاقو كحضف هبحاصل انم لكرظنف

 ثدح كلذكىرجو . اهتركذ ىتلا ةصقلا داعأو ؛ ناورك طابر ىف تعبي ىلا

 الجر اوبلظ دقف دنملا رالاس نيكتلاتي دمحأ ىلع ىرج « فيصلا كلذ ىف رخآ

 ناكرألا نأشل ةيوقتو ناسارخ ىف ةنتف اذه نم ناكو نايصعلا ىلع هوامحو

 تناكدقف . ًاببس لمع لكل نإف « هركذ رع هللا ءاضق دعب كلذو ةقجالسلاو

 لبق هتركذ ىدلا بيسلل ةئيس نيكنتلانب دمحأب نسح دمحأ سيئرلا ذاتسالا ةلص'

 هتلص تناك كلذكو « كاحي ريزولا ناكن يح هلاومأ ةرداصمل دهم هنإف « بابلا اذه

 دقو . ةرازولل قيلي ىضاقلا نأ ًارارم ركذ دوم ناطلسلا نآل زاريش ىضاقب

 ك0 بسس سب

 ىرخأةخسن ىف درو ظفللا نإ # ةيحاح صايف ىنغ رك ذو « ناعاهزهاش صنلا ىف (1)

 . نايهاشنهاش مساب يتهيبلا نم ؟9 ص ىف دلبلا اذه رك ذ ءاجو . هاهنحاش
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 مش ال نأ ناتسودنبلل رالاسك دفوأ نيح نيكسلاني عور ىف ندح دحأ قلأ

 ىضاقلل سيلو ناظاسلا سمأب ناتسودنه رالاس كنأل » زاريش ىضاقل او
 نيكسلاني راسو . 'هرعأل ةاشتتو دا كيلع لاتحي نأ هل سيلو كيلع ناطلس

 ناكو . ةيرالاسلا رومأ ىف ًائيش هلأ 5 ملو ىضاقلل الذو مقي لف نانجلا ٠ ء تبان

 قب دقو « دوم ناطلسلا « ةسطع هنومس أوناكو ةماهش اذ الجز نيكتلاني

 نإو « دومح ناطلسلاب امهلصو هتدالوو هتدلاو ىمأ ىف ريثكليقو ٠ هل ايفو

 . لجو رع'هللا دنع كلذ معو . دوم ناطلسلل ةقيشع تناك همأ

 هتسلج ىف « ةماث ةفرعم دوم ناطلسلا قالخأ فرعي لجرلا اذه ناكو
 لماك ىف ناعجيت نيريكستم نابلغ ةدع هعم ناك ناتس ودنه ىلإ بهذ ابلف . هثيدحو
 هل لاق . ةيرالاسلا ىمأ ىف جاجل زاريش ىضاق نيبو هنيب ناكو . ةببألاو ةبهآلا
 . ىرماواأل ًاعضاخخ نوكي نأو ؛ نيكتارق هللا دبع ىلإ اهدانسإ بحي ناك ىضاقلا
 لمعلا أذبم لإ ناطاسلا دبع دقل « ًادبأ كرمأل عضخأ نل» : نيكشلاني لاقف
 ىلعو هيلع ناكو هلا دبع نم ًامارتحا رفوأو ةهاجو رثكأ ًامئاد تنك دقو
 مشح ىعدتسأو اذه ىف ثيدحلا لاطو . « ىناول تمت او ريسي نأ هاوس نيرخآ

 دصقو ةعّوطملا عم ؛ ىضذاقلل هنم اديك « بهذف نيكش :لاني ةعوطملاو روهال

 ' عمزت انكو . تسب داصقلا غابو ٠ هوكشي داصقلا ىضاقلا لسرأو . ًاديعب ًاناكم
 رع نح دمحأ سيئرلا ذاتسالا ناطلسلا لأسف روباسيو ةاره ىلإ ربسلا
 بجو ؛ ةيرالاسلا عيبا ريخ نيكتلاني نإ» : دمحأ لافف ؟ اذه ىف باوصلا

 ةيرالاسلاب كنأش اف (لاومألا ةبابج) لاومألا ةيئادختك كل نأب ىضاقلا ةباجإ
 جارخلا نم نار اركت لام ذخأ سو ىغبنيام لمعي ةسفن نيكستلاني نإو .؟ دنجلاو
 ىغبني امو « هنأ رهلا ىلع ريفو لام كلذ نم لابنيفورغلل بهذي م“ موسرلاو

 بتكو ؛ يأرلا اذه ناطلسلا نسحتتساف . «رادلاو بابلا نيب ام » عازن عوقد
 هل بتكر يزولا نإف ٠ « نيكشلانب دمحأ ةميرع تدتشاو ؛ وحنلا اذه لع باوجلا
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 نيكسلانب راسو . «اذكو اذك, بيجأو اذكو اذكزا ريش ىضاق بتكدقل :٠ لوقي

 ربعف عجر مث نأركست نم الماك جارخلا مستو روهال ؛.؟ دنجو ةعّوطملا عم

 جنكلا ةيالو نم سرانب اهل لاقي ةئيدم ىلع ضقناو.« ًاراسي هجّتاو جنكلا ربا

 كللذك اهضرعو ناخترف املوط ةئيدم ىهو « لبق نم نيملسملا شويج ابغابت /

 ىتالص نيب ام « ماقأ امم رثكأ اهب ثكملا شيجلا عطتسي ملو « ةريثكرامنأ امو

 اوبهتي نأ دنجلا عمو ىف نكي مل كلذكو . رطخلا هب قدحأ دقف ء رصعلاو مبصلا
 ؛دنجلا ىرنأ دقو . رهاوجلا راجتو نيراطعلاو نيزازبلا قأوسأ نم اوببم ام رثكأ

 ابهنم اولان نأ دعب اوداعو رهاوجلاو رطعلاو ةضفلاو بهذلاب ًاعيمج اورفظ دف

 لسرأف ؛ ميظعلا ورغلا اذه ربخ عمم نيح نمي نأ ىضاقلا كشوأو . نوبّئشي ام

 نإ » : ايف لاق ىتلا ةلاسرلا اونيبو انوؤاخل « روباسن ىلإ لي ىلع نيدصاقلا

 ىفخأ دق هنأو جارخلا عمج كناركتت لاومأ نم ةلئاط الاومأ ذخأ دق نيكتتلان

 ًارفن ةيفخ هعم تثعب دقو ؛ ىلاعلا هاكردلا ىلإ هلقأ لسرأو هيلع لصحام رثكأ

 بحاصو فرشملا ءالؤه نمو « ًائيش ممرمأ نم فرعي نكي ملف ىناقث نم

 ىأرلا اهيلع فقي ىتح ةخسن هنم تلسرأو « ذخأ ام لك اونّرد دقو « ديربلا

 نع ناتسكرت ىلإ رس ثعب دق هنإ مث . سييلتلا ىلع نئاخلا اذه ىوقي اليكىلاعلا

 نم رثك أب نآلا ىتح هل ءىج دقو « كلا نم ًانابلغ هل اورّتشيل ريبجنب قيرط
 هل ءاقدصأ انه ةيناكرتلا نم لعج دقو . هيلإ قيرطلا ىف مهتيقبو مهنم نيعبس

 ىنإ لوقي هنإف « كلذ نم هيلإ ىىرب ام دجأ فرعي الو « ''"ناطلسال ءادعأو

 ناكو .«للعأللا ىأ لا هلو ىردي ام ىلع هوعلطأ دق ناطلسلا ديبعو . دوم نبأ

 اهيفخي نأب رصن ابأ ىذاتسأ ىمأ دقو . ناطلسلا سفن ىف ريبكعقو ىضاقلا ةلاسرا

 ىسيفل صن ىفو « «'دلا هدرّزآو دركراب نتديوحلاب ارئاناكرتو د : ضايف - ىنغ سن ف(1)
 1 عاو 0 01 1

 سن اندمتعا دقو ؛ © دنا هدرزا هنوادخزاو دركرأي نتشي وحاب !رئاناكرتو » ( 157 سر

 ' ٠١ يسيفل خيل



 دنس 41[ تن

 داق نيكتلاني نم بتكأ ممعمو نيرشبملا ءىجي ىلاوتو .اهيلع دحأ فقي ال ىثح
 .٠ دنجلا ءارثبو نيبملا سرانب صتتفب ءىنت ؛ دنجلا ديرب بحاص نمو ؛ ناتسودنه

 ناركست جارخ عمج هنأ اك « ةلئاط لاومأ ىلع اهنم لصح دق نيكتلاني نأو

 « ىديبردنأ ىف ترطس بتكلا هذه نإ لوقي مث ٠ ةليفلا نم ددع ىلع لصحو

 . ىرج ام نيبو ' لبم ىلع نيدئاع روهال ىلإ اوبجتا دنجلا نإو

 نكن

 5 رثفلا كلك بن اجع نم

 ءاششف « وهلل حطسلا ىلإ لمت وهو موي تاذ شاتنوتلأ نب ىئس دعص

 نزح دقو . ىرالا باشلا اذه دسو اذكهو تومبو لع نم طقسي نأ ءاضقلا

 ءالضاف ًابجو دقلا نسح ناكو ةمابش اذو دجملل الهأ ناكهنإف هدقفل ناطلسلا
 ىهدأو . هسأكر بأ ىدرلا سأكق اذ ىح با رشلا ىف فرسي ناكدنأ هببع نكلو
 نأب ؛ مزراوخ ريمأ «نوره هيخأ ىلإ بتك ميمنب ءاشمزاض لك نأ هلك اذه نم

 فوس هنأو « هلتقيو حطسلا قوف نم كيخأب قليل ًارداغ التاق ثعب دق ناطلسسلا

 نلظلا ءىس هسفن نوره ناكو . هاشمزراوخ ءانبأ نم دحاو لكعرصم ريدي

 لواطتلا نم هنم ادب امل رابجلا دبع هدلوبو دمصلا دبع دمحأ سيئرلا ذاتسالاب

 رورغلا هذنخأ «هل سوسو دق ناطيشلا ناكو «ةأشولا بتكأرق املف «زواجتلاو

 هنأرآ لبع ضرتعيو هب فختسيو رابجلا دبع فلاخغ ذحخأو نونلفلا ءاسأو

 ةيشخ ىراوتي نأ ىلإ رابجلا دبعرطضاو نايصعلا ىلإ هب مآل غلبو « ةبئاصلا

 ثيحب خيراتلا اذه نم مزراوخ باب ىف كلذ نيبأسو . نيودع احبصأو : توم ا

 . هللا ءاش نإ بابلا اذه ىف ءىش لك فرعي

 ذاتسالا ناطلسلا سبلأ ةالصلا لبق ىناثلا ىدامج نم عبارلا ةعملا مويو

 نم ناكام ببسب خلبو ناتسراخطىلإ ريسيس ناك هنإف « اضرلا ةعلخ سيئرلا
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 خعنبو لجأولو ىلإ بهذيل كاذكو اهيلإ ''”نييخكلا ءىجلل نالتخ ىحاوت ةروث

 نودرطيو اللا اذهل هعم نوريسيو ىحاونلا كلت ةنث هيلإ مطني ثيح بأ

 ةعم فطاتو ريذولا ىلع 4.4 هفطع ناطلسلا ىدبأ دقو . جراوخلا ءالؤه

 راسو . ةيحتنسحأ هويف نايعأللا هافاو ثيحهتيب ىلإداع ريزولانإ مث .ثيدحلا ىف

 . ةلماك ةدعب سراف فلأو ككتهرس ةبترم ةرشعو باجح ةعبرأ هعمو ةالصلا دعب

 دي رب بحاصكه عم نوكيل لئاسرلا ناويد بحاص رشبملا ركبوبأ هيقفلا نيعو
 صاوأ ىلإ اوعمتسيل نايعالا عيمج ىلإ بتكملا تهجوو . ناطلسلا ىمأب شيجلا

 حاصل اريخ ريزولاهاري اب مويلكناطلسلل بتكسيل كلذكر كب وبر مأو « ريزولا

 ديجم نم ىرجام دعب ايف ركذأسو ؛ كزوغزي قيرط نع ريزولا راسو . كلملا
 راس ىلاتلا مويلا ىفو . خيراتلا طورشل اقفو مبظعلا لجرلا اذه لي ىلع لامعألا

 ةلمج هيلإ اوامح دقو اعوبسأ هب ميمي نأ ىلع هرازه دص ناتسب ىلإ ناطلسلا

 داع دق نيكدلاني دمحأ » نأب ءانثألا هذه ىف ىرثت بتكلا تناكو ..لامحألا
 تش فانصأو نيمدقملا نم ريثك هلو فتلا كانهو «ناكرتلا غم روهال ىلإ

 ىلع عسني قرخلا نإف لمي ىلع هرمأ كرادتي مل اذإو « سنج لك نم لاجرلا نم
 ىف تقولا كلذ ىف ناطلسلا ناكو .« ةزعو ةكوش موي لك دادزي هنآل قتارلا

 هلمع بحي امع مهلأسو مشحلاو نايعالاو رالاسيبسلاب ىلتخاف هرازه دص ناتسب
 لاقف ؛ هتيحات نم ناطلسلا لاب أدبي ثيحن ىصاعلا جراخلا اذه ةنتف دامخإل

 ؛ هتبابم كلذب تلازو رف نأ هل قبس دق اذه نيكتلاني نإ » :رالاسيسلا

 ًاشيج روهال ىف انل نإف رسي ىف هرمأ انيفكي نأ عيطتسي هبرحل راتخي داق ىأو
 .« وجلا ةرارح مغر عوبسأ ىف هئاقلل بهذأ ىنإف ناطلسلا ىنمأي ولو «اريبك

 نم ةدع مضاوم ىف تركو « نييضنكسلا ةجرتلا ىف اهانيتك « نايجيك وأ نايخأك )1١(
 ١ .٠ ةيم اح 6*5 س شايف - يف .٠ اهلولدم فرد الو 5 باتكسلا
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 ىف نإف ؛هيإإ كهبجوت ليحتسي ثيحب ةدقعم رومألا نإ: ناطاملا لاقف

 دق ريزولا نأ ولو : ناتسراختو نالتخ ىف مالا كلذكو « ّيش امتف ناسارخ

 نأ ناجربملا ءاضقنا دعب انيلع ةضيرف هنأ الإ ؛ ةيافكلا هيفو « هدام بهذ

 ."ءاؤفك ادئاق نيكتلابنيل لسرتسو . انتزار عم تنأ بهذتسو خلب ىلإ ريسن
 ىلاعلا سلجلا فن ورضاح ءاسؤرلاو ةيرالاسلاو ىالوم.رمآلا » :رالاسبسلا لاقف

 4.0 لاقف . «؟ هءاعدتسا ىالوم ديري مهيأفه اكردلا ف نورظتنم مثريغ كانهو

 ةيدأت رمآلا اذهب موقأو انأ بهذأ « ناطلسلا ةايح هللا لاطأ » : ىدنملا كلت

 ناتسودنملا نم ىنإف ىرخأ ةيحان نمو .ىلع مكمعتو ىل متياعر ركشل ىم

 ىئأرلا ىري ولف ؛دالبلا كلت قرط كواس ىلع ردقأ انأو ةرارحلا ديدش تقولاو

 هسفن مدقت ىف هقبسل ناطل.لا هحدتماف .« ةمدخلا. هذه ءادأب لع نمي نأ ىلاعلا

 لمع لكل قيليو روبشم لجر دنه نإ اولاق ؟ نولوقتث اذام نيرضاخلا لأسو

 نقي هنإف ىلاعلا هرمأب ناطلسبلا هفرش اذإف ؛ لاجرلاو .ةدعلاو فيسلا هيدل نإو

 .رمآلا اذه ردتن ىح مت ويب ىلإ اودوع ناطلسلا لاقف ٠ رمآلا اذهب مايقلا ىلع

 ءالؤه نم دحال نيب 1 تسال ناسا قمر ىارس ىفو . موقلا عجرف

 كلذ الإ ةقداص ةبغر دبي مل مهنم ادحأنأ قملاو لمعلا اذهل عوطتلا ليم نايعألا

 ىلإ ارس بئاكلا قارعلا ناطلسلا لسرأو .« مدقتف ىجرح كردأ هنإف ىدنهلا

 مويلا هتلق ام انيلع فاخت سبل ه : اهيف هل لاق ةلاسرب هرطاخ بّيطف ىدنهلا كلت
 كنإو اندنع اوناك نيذلا ةعامجلا ءالؤه نع كئيدح قري ملو ؛هب مايقلا ديرت امو

 كميقن ادغو . ملل كتميزع قدص تبثت نأ دب الو كسفن مدقتب مهتبنأ دق نآلا

 ىتح ةلماكة دعو لاجرو ىصحتال لام نم كل نكمي ام لكب كدمو رمألا اذهل
 مهنم ىلعأ نوكتسو . مهتلاّساو مهفاطعتسا نود ةنتفلا دمحتو نيكتلاني ىلع ىضقت
 الهو . مهل ةجا ىف امتاد نوكتل ادحأ عفرت نأ اق وريال ةعامجلا هذه نإف اركذ

 ,تابثلاب نآلا كيلعف « كتلزنم عفرل نو.رطضي فوسو «ءيش ىلع نوردقي



 هس مو

 ىف أطخلا نم ىرجام نإو «نيكتلاني ةاقالم ىلإ بهذت ىتح تيدبأ ام لع

 نكي ملول :٠ لاقو ضرألا كلت لبقف .« تافام تاف دقو مهسيلدتب ناك كقح

 نلعألل ريبكلا محا اذه ىف ةأرجلا ىل تناك امل تضرعام زاجنإ ىلع ةردق ىل

 ىتح ب ةخس دعأسو بجي ام لكباطأس نآلاو « رمآلا اذهب مايقلل ىعوطت

 داعو . « لوذخلا اذه ىلع ىضقي ىّتح ريسلا ىف عرسسأسو « ناطاسلا ىلع ضرعت

 ةخسن ةباتك بحيو ادج نسح : ناطاسلا لاقو كلت عم ناكام ّصَقف قارعلا

 ىنلا ةلصفملا ةخسنلا ناطلسلا ىلع ضرعو هدبج اذه ىف قارعلا لذيو . هتابلطب

 ؛.ناتحي نأ دعب ؛هنكمو كلت دي ناطلسلا قلطأ دقو . اهبتك دق كلت ناك

 بحاص ىصوأو . دونحلا ىلإ لمع ىأ دانسإ نأشب ديري ام لعفي نأ كزوغ 5

 ناكو . كلت بتكو روشنم بتكي نأ هيلع نأب قارعلا ناسل لع لئاسرلا ناويد

 ناك املك ىف لاوحألا هذه لثم ىف بجاولا ءادأ ىف غلابي نأ رصن ىبأ ةداع نم

 راثأو . ىغبلي ام لك بتكدقو . ءىث هيلع ذخؤيال يح ؛ نيطالسلا هب رمأي

 .«مأر ريغ نم ةيمر تناك» نكلو هاكردلا نايعأ ةيريع ثيدحلا اذه

 ىكلو . هعضوم ىف ركذأس اكن يكتلاني دمحأ لثم لجر لتق ببس كلت ناكو

 ىبتلا فيكو هتايح ءدب ىف كلت ناكفيكنيبأف خيراتلل طرش لوأ ركذب أدبأ

 . ةدئاف رابخاالا هذه ركذ ىف نإف . ةيترملا هذه غولب ىلإ

 ىدنملا كلت لاح رك ُك

 «ناسللا يصف ةعلطلا ليمج ءاقللا نسح ناك هنكلو« ماجح نبأ كلت ناك

 هئايح نم اريثك ىذمأ دقو ؛ ةيسرافلاو ةيدنهلا نيتباتكلا ىف طخلا نسح ناكو

 ءرحسلاو عادخلاو ركملا نم اليلق فرعف « ليصحتلاب لغتشا ثيح ريمشك ىف

 نم هأر نم لك ناكو هب ىتحاف نسحلا ىنأ زاريش ىضاق دنع ءاج ريمدشك نمو

 ؛هتلزنم تلعو لام ضعب ىلع لصف ىضاقلا ةمدخ ىف لمعو ؛ هب قاعتب ءاربكلا
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 ليملا نم ريثكب ماقو . هوجولا عيمج نم هنأشب ىتعي نأب ىضاقلا رمأ دقو

 ردقي هنإ ليقو . هنع هللا ىضر نسح دمحأ سيئرلا ذاتسألا ىلإ هنع اوكح وح

 ريذولا لسرأف . ةئيس ىضاقلاو ريزولا نيب ةلصلا تناكو « ىضاقلا ديك طابحإ لع

 فتأ مغر هاكردلا ىلإ كلت رضحي ىكل ناسرفلا نم ةثالث عم ايناطاس اعيقوت

 :«فتكلا لكؤي نأ نم » هنم فرعو ؛هيلإ نسح دمحأ ريزولا عمتساو « ىضاقلا

 وه 401/ رزولا نأ موفي ال ثيحن دوم ناطاسلا ىلإ هتعيقوغلبي ىح ثيرتو

 حبصأو « كلت مالك ىلإ عمتسي نأ هريزو ناطاسلا رمأف . ريبدتلا اذه بحاص

 ىدمتعم ةصاخ نم كل# مبصأ سئاسذلا كلن تضقتا الف ميظع ءالب ىف ىضاقلا

 انناويد ىف لابريب لثم « دونملا صخب امف امجرتمو ايتاك هلعج دقو « ريزولا

 مهل نذؤي ال نمم ريزولا ناويد ىف ( لضفلا وأ انأ ) هنيأر دقو . هنأش ربكو

 ؛ هزاجنإ دعب هب دوعي مث هتمجرت داري امو لئاسرلاب جرخي ناك هنإف « سولجلاب
 « لبق نم اهتركذ ىلا ةنحماب ريزولا ىلتبا املف . هجو ريخ ىلع هلمعب موقي ناكو

 «هاكردلا ىف ةمدخلل قيلي نم نييعتب رمأب ىح هباتكو همّدخت دوم ناطلسلا بلطو

 هنم رغصأ كلت ناكو « نامجرتلا مارول اقيدص اذه ممبصأ دقو . كلتب بأ

 لجرلا اذه لثم دوجو ىئمتي دوم ناطلسلا ناكو . اناسل هنم حصفأو انس

 دقف دوعسم ناطاسلل ىلج تامدخ ءافخلا ىف كلت ىدأ دقو . هنأش عفتراف

 لابعالا هذه لثم ماقو « نيينوريبلا ضعبو روتك دونه عيمج هتعاط ىف لخدأ

 نم خلب ىلإ دوعسم ناطاسلا لصو املو . دومح؟ ميظع ناطاس عم ةريطخلا

 ؛هبصنم ىف دونحلا رالا بيس ردنوس نكي ملو هل رقتسا دق كلملا ناكو « ةاره

 اعصرم ابهذم اقوط هتبقر ىف هسيلأو ةيبهذ ةعاخ هاطعأو كلت ىلع فطع

 اريغص اقادرس هسفنل لمعو لجرلا تيص عاذو . ليخلا هحنمو « رهاوجلاب

 , دونهلا ءابظع دنع مسرلا بسح هريسم ءانثأ لبطلا هل نوقدي اوناكو ةلظمو



 نيستا عال سمس

 نيب ساحي ناك نأ ىمألا هب غلب نأ ىلإ ارج لهو لوبطلا عم "'ةيآر هل تناكو

 دمحأ ةيضق ءاهنإل تاق 5عوطت ىّتح «رومألا ريبدت ءانثأو ةولخلا ىف نايعأللا

 لاجرلاو ببس رمأ لكلو » هتبترم تعفتراو همجن لمف . مث دقو نيكتلانب

 ابيجو دلوي ال لجرلا نإف رابخألا هذه برغتسي ال لقاعلاو :« نوقحالتب

 اركذ مدعب نم اوكرتي نأ كلذ طرب نكلو نمزلا رورع نوجضني لاجرلاو

 هتايح لوط هنأش نم طحي ملو , قاخلا ديمح ءاداج الجر اذه كلت ناكو . اليمج

 ةمورأ ةمهلاو لقعلاو ةيوقلا سفنلا هذه عب هل عمتجا ولو . ماجح نبا هنأ

 408 « ريثك ريخ ةيماصعلاو ةيماظعلا عامتجا ىفف « اومس رثكأ ناكل لصألا

 سفنلا بدأو لضفلا هزوعأ اذإ ريقن ىورشب موقي ال ىاظعلا نكحلو

 رعاشلا نسحأ دقو . اذكو اذك ناك ىبأ نأ هثبدح لك ناكو ؛ سردلاو

 : لاق نيح

 اودلو ام سب نكلو تقدص دقل 2 بسح ىف تلق ول بنن ىف تاقام

 رعش : اهتبتكف ىنتملاو ريرجل ةيماظعلاو ةيماصعلا ىف انايبأ تركذ دقو

 امادقإلاو ركسحلا هتلعو اماصع ثدوس ماصع سفن

 امامه اكلم هنربيصو

 : قمحالا ىاظعلا ق رخأآلا كوقو
3 
 ب

 تيم وهو ىح محلا كاذف تيم مظعب شاع ءرملا اذإ
 تيلي اف هآئبلا تمديهف تيب ءايالا ىل يب لوقت ْ

 كرب كاذل سلف ةمدهو اعشر انيب هتلب كي سو

 ك0

 تنل ىفو « ( 5[عاوعهقو ) ةيارلا ىه قوجنمو « « قوجنم تمالع » ىسرافلا ريبعتلا )١(
 - ” ىلع 7 0

 : ٠ ةقسابلا ةروملا ىلع اها قاطتو هلآ قوجتم صا سرك



 ل علل سس

 ناكو « ىمربلا دلاخ نب ىحي ىلع دفو ركذلا لماخ الجر نأ تأرق دقو

 رش هنأكف ثدحتي لجرألا أدبف .نولماخو ةافكع فنص لك نم سانأ هساجم ىف

 اوثلم دق نييماظعلا نم ةعامج نيرضاحلا نم ناكو . فدصلا حتفيو رهوجلا

 ناكهتيل لجرلا اذه ىلع افسأ ؛ ريزولا ةاسيح هللا لاطأ : اولاقف انغضو ادسح

 ةبترم عفرو . «ىوق لصأ هسفنب وه » لاقو ىحب كيحضف . ميركل صأ نم

 لوبخلا ممل نيبماظعلا نم ةعامج هذه انمايأ ىفو . هنامز لوك نم حبصأف لجرلا
 نوملكتي نيحو , تاراشلاو ةيشاغلاو ةنيقلا سبالملا مملو ةبهذم ةمأي ةمبطملا

 اذك انوبأ ناك مبا وقبالإ نوثدحتي الو ءابكبانس جولثلا ف تزرغ رمح مهنأكف
 ىف مثرطبو ءالؤه ةياعس نم سانلا لضافأ نأ فيرطلاو . اذك انويأ لمعو

 ناطلسلا رمأ كلتب ةصاخلا رماألاو بتكلا ترجنأ ايلف . ةيافكلا ىلو هللاو . قيض

 . ملعلاو سوكلا لمتقت ةرخاف ةعلخ هل زوجت نأب هنع 4.4 هللا ىضر دوعسم
 ىو . اريثك افطع هيلع ىدبأو هعم هثيدح ىف ناطلسلا فطلتو ةعلذلا ىدتراف

 شيج ضرعءعتسل ناطلسلا بكرو . ىزوريو غاب ىف لزيو هدنج كلت ع ةادغلا

 ناسرف ناكو . ةمات ةبهأ ىف مهلك ةلاّجرلاو ناسرفلا نم ريثكهب ناك . ىدنهلا كلت

 ىضاق نآل كلذ ؛ ةدع نسحأ ىف اجوف هشيج ىفاونوكل اوريتخا نيذلا رصقلا

 ىغبليف لاجرلا نم ةزاتمم ةقبط انه نإ لوقي ناطلسلا ىلإ بتكدق نآك زاريش

 ضرالا لّيقو كلت لٌّجَرتو هاكردلا لبق نم روبشمدئاق اهتدايقل دفوي نرأ

 فصتنم ءاثالسلا موب لحتراو .دنهلا دئاق داوج هل اوبلط دقو بكر مث

 . ىناثلا ىدامج

 2 ةلودلا قسوج لإ مويلا اذه نم رصملا ةالص نيو ناطلسلا جدد

 ناج وصلا بعليو وولي ذخأو ضيبألا قسوملا ىلإ راس ةادغلا يفر 4 7 ,دملأ

 (قيببلا ت؟4)



 لس جوع سس

 كانه ةعتمألاب اوثأو « ىدومح ناتسب ىلإ ءاج م . اعابث مايأ ةثالث برشيو

 ىلع وبأ ككتهرسلا ناكو 3 هنزغ ةعلق دصق هنمو بجر فصتنم ىح هل ثيلو

 بجد نم نيرشعلاو ثلاثلا سيلا ىف ابغلب دقو « ةفايضلاب انف لاوتوكلا

اموي ناك مايأ ةعبرأ ا ماقأف
 ىلاتلا مويلا فو ٠ لاوتوعلا ككهرسلا فاض 

 ردصأ هنإ ليقو . صاخلا ساجملا دع كلاثلا مويلا فو « هتيشاح فاضتسا

 ءامدنلا عم اوبرشو « ليحرلا ةعاس تفزأ هلال نإ رخلاب ةصاخلا رماوألا

إ داع نابعش ةرغ ىو 1 نيب راعملاو
ا دو# قسوج 2 لزتو ةنيدملا ىل

 مويو .مدقل

 ىف بارشلاب ناطلسلا ركب « لابقتسالا ءابتنا دعب «نابعش نم سماخلا ءاثالثلا

 . هامدنلا عم ةعاقلا ةفص

 ناطل.لا نالغ نم وهو « ىبون نيكتشون» ىعدي مالغ كانه رضحو

 ؛ ءانسح فلأ ةئام ىواسي ناك « ناخردقل هنرايز دعب مهب ءاج نيذلا دومت

 نم نوكي نأب رمأ دق دوم ناطلسلا ناكو ؛الامجو الالج هنم رثكأ ربل هنإف

 هلعجب نأ ناطلسلا ةين ىف ناك انيبو «الفط ناكدقف ؛ نيبرقأللا هنايلغ ةصاخ نيب

 هب ذإ « راقو ىف ةكرحلا فيفخ ناك هلامج نع الضف هنإف « زابإ نم ةجرد ىلعأ

 نيكتشون دمع هلجن راتخا دومم ناطللا تام ايلف 4٠١ . كيف وب ىف توم

 ىلع لكوملاو كارد روك ىل ؛ ةنرغ ىف شرعلا قئرا يح ؛ اذه

 عفد دوعسم ىلإ لآو دمت نع كلملا لاز الف . ىدحت ال الام هاطعأو ؛ هبارث

 مداخ دفوي نأ مسرلا ناكو . ناجزوج ةيالو هيلإ دنسأ نأ ىلإ نيكستشون ةازثم

 هعم ني نأب زي ؛ نيكتشو نكلاو « ةصاخلا نم حبصي ىذلا مالغلا عم دحأو

 نيدز لابقإ مداخلا هلامعأ عيمجم موقي ناكو . راه ليل هتمدخ نابوانتي نامداخ

 ؛ ىرتلا اذهب ابح مدنلا ميعن وبأ فخش'نأ قفتاو . رصقلا نيمأ ناك هنإف « تسد

 ناطلسلا كلذ كردأو « با رشلا ساجم ىف هيلإ تارظنلا سلتخ ناك ام |ريثكو

 ناكو « ليللا باريش رامخ ميعن ىبأب ناك نأ مويلا كلذ ىف قفثاو ١ هب ممهأو



 مس ا“ سس

 هل لاقو ؛ نسوسلاو ىوبيشلا نم ةقاب نيكتشون ىطعأف كلذك المث ناطلسلا

 . نيكتشون دب لع هعبصإب ميعن وبأ طغضف . اهايإ نيكتشون هاطعأف ميعن ىلأل اهمذق
 . ناطاسلا مالغ دي ىلع كتبتلا عبصإب طغضت كنإ ؟ ةحاقولا هذه ام لاقف

 رطاخم لوحي ام فرعأ هنأش لج هللاو . اديدش ابضغ كلذل ناطاسلا بضغو

 لاق . دحأ ابيلع فقي نأ عيطتسي ال مبلايخو كولملا راكفأ نآل « نيطالسلا

 ديدش ناكو * ءافحي ميعن وبأ هياعدرف ؟مالغك انيلإ تأت ملأ ميعن ىنأل ناطلسلا

 دق ناطلسلا ناك اذإ ؟ كولسا| اذه لثم ىنم ىالوم ىأر ىم لاق ذإ « ةظاذلا

 اظيغ ناطلسلا طاشتساف ! هذه رم ةوالح رثكأ ةجح سمتليلف بمص لم

 لك تبهو ىنإ لابقإل لاقو : ةرجحلا ىف سيو هيلجر نم رحب نأب رمأو

 دنجلا بهذو . نيَكّتُشون ىلإ قطانو تماص نم نئاخلا باكلا اذه كلمب ام

 ,ءأج مويلا اذه نم رصعلا ةالص دعبو ؛ هتاكلتمب اورداصو هيارس ىلع اولوتساف

 ارمسر ًاعيقوتو ثاروشاملاو صاوألا ذخأو « انناويد ىلإ نيكَتشون هعمو لابقإ

 اهويلسيو ىرخألا دالبلاو ناتسيس ىف يعن ىنأ كالمأ عيج اورداصي

 نيكتشون ضبق ثيحب ةليوط ةدم هيلع أروضغم يعن وبأ ثبلو . نيكّتشون لاجرل
 ناطلسلا ىضر ىتح ميعن ىبآل اوعفشتو ريخلا لهأ طسوتو « عايضلا كلت عيد

 هبلإ داعأو هنع ىضرو هيلع علخو هامدتسا مث « هتيب ىلإ ةعلقلا نم هلقنب رمأو هنع

 بابسأ نم هنم ذخأ ام ديعتسي ىّتح رانيد فال 5 ةرشع ةلص هاطعأو هعايض

 لوقي ناكناطلسلا نأ ىرخأو ةنوآ نيب عمسأ تنكو . باودلاو ناءلغلاو فَلا

 مل ىنأب بيجي ناكو ؟ نيكتشون ىف رظنلا قدحتأ : بارمثلا سلجم ىف ميعن ىبأل
 ناطاسلا ناكو ٠ ىرخأ ةرظن ىف ركفأ فيكف ىلوأللا ةردظنلا نم دعب قفأ

 ةمحر . ةمحرو امرك هنم رثكأ كلم نع أرق الو دحأ دهاش امو . كحضي
 تاود ) ةأودلا بحاص بصنم اذه نيكبشو ىلإ دنسأ هنإ م هيلع ع)١ هلأ

 رط نيح هنأ ثيحص « ردقلا ميظع حبصأ و . هل اتتاكنيتللا نيتفيظولا عم ( راد



 مس 47” اسس

 سابلا راصف 2 شويجلا ةدايق 0 ىلإ ىهنا 2 ةلوجرلا ملاعم هيلع تثررلنو هيراش

 وعدملا ةلودلا زعم قارعلا م دفوأ نيح لاق ىذلا ىباصلا تايبأ نودشني

 : ةدايقلا ملسفل سالما ةنازخ سراح نكن

 هدوع قريو هنانجو رم ءاملا فري لفط

 هدوهن ودبت نأ هيف ىراذعلا هبش نم داكيو

 هدوؤت ةقطنمو ًافيس هرصخدمعقم اوطأ

 . هدوقي نمو ليعرلا عاض ر كسع دئاق هولعج

 رمت 5 «امهرمأ ىبتنا نأ ىلإ لاوحأ نيكتشونو ميعن ىبأ ىلع ترم هنإ مث

 أنه ردقلا ]ذه ىفو اهناكم ىف لي صقتلاب قأتسو )2 ناسنإلا ىلع ةفلتخلا ثادحالا

 ىف ديصلل ناطاسلا جرخ نابعش نم رشع سداسلا تبسلا مولي ىو. ةبافكلا

 ؛ هوقوسيو ٍديصلا اوعمجيل عوبسأ ذنم سائلا اور كح دق اوناكو « هز (”داطصم

 ىلإ نراطلسلا داعو ؛ ةقفوم ديصلا ةلحر تناكو « هنم ريثك داطصملا ىلإ ءاجو

 ناويدلا بحاص روباسن نم ءاج نيمويب نابعش ءاضقنا لبقو . ىدومت غاب

 رانيد فلأ ناطلسلل مدقو ؛ ةرضحلا ىف لثم مل «زعملا ىرودلا لضفلا وبأ

 ةفيدحلا نم ناطلسلا داعو نيفلا رهوجلا نم ادقع مدق اك ءاراثث ىروباسي

 . مايصلا اوءدب ناضمر ةرغ تبسلا مويو « ةنيدملاب ميدقلا هدلاو قسوج ىلإ

 بجحاص اهدعأ دق ناك تلا ايادهلا ناطلسلل اومدق ناضمر نم ثلاثلا مويلا فو

 دن كنك ىلا ابادلا نم لمح ةئامسمخ ىلع لمتشت تناكو . نامارخ اود

 داع ىذلا ماعلا ىف دوم ناطلسلا ىلإ كنسح اهب ءاج يتلا ايادحلا نيب ابلثم تيأر

 ىلع ايادهلا هذه توتحا دقو . خلب ىلإ روباسين نم هلوضو دعب جحلا نم هيف

 41١١ ىراوجلاو نابلغلاو ةضفلاو ثهذلا تالآو فرطلاو ةسلاأللا نم ريثك

 ' هز راش 20:



 هتلث 5 #ا/ سم

 دزأملاو داجسلاو ةثوقنملا تاودآلاو ءىلاللاو بانعلاو روفاكلاو كسملاو

 دقو - ىروس ىلإ ةبمسز  ةيروسلا ةيدهلا هذه اهتوح ىلا منلا نم اهريغو

 دادغبو ناسارخ ندم ىف فئارطلا عمج دق ناك هنإف ؛نيرضاحلا تشهدأ

 هتيده عم لسرأ دق هنإو كلذ نع الضفو . ناتسربطو ناجرجو لابجلاو ىرلاو

 سايك أ ىف ةببهذلا دوقنلا عضو دقو . اهبساني ام تابورشملاو تالوكأملا نم

 عقاف ءارفص سايكأ ىف ةيضفلا دوقنلا عطوو رضخألاو رمحآلا ريرحلا نم

 نع ديحبال ىذلا نيمأللا ةقثلا وهو « ىفوتسملا روصنم ىنأ نم تعمسو . اهنول

 نإ :٠ لوقي «نيبملا ىأرلاو ةريبكللا سفنلا بحاصو ةرعش ديف هلمع ىف قحلا

 . تارم مرد فلأ فلأ تناكف ءارءابادهلا هذه مّيقت نأب زعوأ ناطلسلا

 نامداخ هلثم انل ناك ول اذه ىروس بيط مداخ ند هلاب ناطلسلا ىل لاقف

 لوقأنأ ةأرجلا ىل تناك امو . كلذك تلق . ةميظع دئاوف ىلع انلصحل ةنالث وأ

 موفي رش « مهيلع عقو قاهرإلاو تنعلا نم 5 ناسارخ اباعر لأسن نأ انب ىلوأ

 ةبقاع هيف دهاشن ىذلا مويلا ربظي ادغو .ةيدهلا هذه تامتك |ىتح« مهعيضوو

 الجر ناك ىروس نإذ « '""روصنموبأ هلاقام ىه ةقيقهلاو . « رومأللا هذه

 اابعأ ةفأش لصأتنسا ناسارخ ىف هدي تقلطأ نيس هنإف « لظلاب ادوهشم
 مساق ناكو « ءافعضلا ىلإ هبلظ دتماو ؛ ىصحتال لاومأ ىلع ذوحتساو اهمتاسؤرو

 مهيتمطقت دقفنايعالا امأ . اهبصتغي مارد ةرشع لك نم ةسم“هيطعي « ناطلسلا

 ءارماأل نيك امش مولسر اودفوأو ربنلا ءارو ام ىلإ لئاسرلا اويتكف بابسأللا

 مو. مبمالآ هللا اوثب مهنإف ءافعضلا امأو «نيبونرفلاب ناكرتلا اورغي ىكرتلا

 ناكو « سانا ىروس' ملظ .ةقيقح هيلا اوهني نأ ىلع ناطلسلا نويع ٌورجت

 رظنب ناك امنإ «ىروس نأشب دحأ ىلإ ىغصيال « هنع هللا ىضر ؛ ناطاسلا

2 ٠. 

 قايسلا ىفتقي 6 ق روصتم وبأ اهتديصو 2 رسعأ وبأ 26 شايف مييسا ىغ ةعبط ف ءاد )غ0

 هب دوا
 م١899 نسم يييشت ءسأ نق ماع مو



 هيتس 4[ سنت

 ناسأر خ تعاض نأ ىلإ « فارسإ ىف هل اهمدقي ىلا انادهلا كلت ىلإ ناطلسلا

 (ناقئادند ىفدوعسم ةعره) ةمزهلا هذه ثودح دعبو . هنأودعو هلظ ببسب

 كلملا مايأ اهف ناويدلا بحاص بصنم ىلوو « ةنزغ ىلإ انعم ىروس ءاج

 تفك دقف مطتسي مهنكلو ؛ ناسأر خ ىف هتسايس عياتي نأ دارأف «دودوم

 5 ةنرغ ةعلقل ادّئاق لعُج نأب لجرلا اذه رمأ ىبتناو . لمعلا نع ىحنو هدب

 418 ؛ لداعلا يحرلا احلا نوكبسس هرمأ نإف لجو رع هللا همحر . هركذ ىتأيس

 أمرك الجر ناك« هلظ بناج ىلإ هنإف « لداعتت باسحلا موي هنيزاوم لعلو
 هذه ةلمج نمو . سوط ةنيدم ىف ةبيط راثآ هلو « تاواصلا ًايدؤم تاقدصلا ىف

 ؛مالسلا هيلع اضرأأ ىسوم نب ىلع ربق ىلع املخدأ ىتلا ةريثكلا تادايزلا راثآلا

 ةراغم هؤانبابامو ؛ صاخلا مداخلا قئاف |دختكن اك ىذلا «درمهشركبوبأ هانب ىذلا

 نبي ل للصم روباسين ىف ىبو .٠ هيلع ابفقوو ةرماع ةيرق هؤأرشو ميرضلا اذهل

 داباقلب ةلغ نيب ناكو . نآلا ىلإ قاب رثآلا اذهو . هلبق ءارمأللا نم دحأ هلثم

 رارضأب نيملسملا بيصي ناكف « عيبرلا ىف ةدشب ضيفي ناك ريغص رهن ةوبحو

 . رطخلا اذه أردو ؛ رجآلاو ةراجحلا نم بصي دس دييشتي ىروس رمأف ةغلاب

 ىطابر ىف ةميظع لامعأب رمأ دقو . اسرديال ىتح نيرثألا نيذه ىلع فقوأ دقو

 لكنأ دقتعأ ىنكلو ركنت ال ابلكلامعالا هذهو . نايقاب امهو اسنو هوارف

 : لاق نيح رعاشلا نسحأ دقو . ءافعضلا لظ بناحي ًائيش سيل اذه

 """لضفلا ىف عمطتو ىضرملا هب دوعت اهراج موك نم نامرلا ةقراسكت

 الو « رخآلا راجلا لع هب قدصتلاو راجلا نم ريخلا ةقرس الالم سلو

 مث ذإ «ايندلا هذبه ىف نيئدحلا ءالؤه رغب اذام ىردأ امو . كلذ ىلع رجأ

 نوريشيو ءامدلا نوقيرب اذه ليدس ىفو «ابمأطح نم ةئفح نوحمو نوضإلإ

 )١( م ةيقاح هدا) سس ىسيفل ىدرويبألا للا هبع ينأ رمش نع ,



 كس 104 مت

 هنمب ىلاعت هللا انيلع تفيل ٠ 0 نوتوميو رسب ىف اهاوكرتي مث بورحلا

 دقف « روباست ىلإ ىلإ ىحملا لضفلا وب أ بهذ ىروس مايأ رخاوأ ىفو . همركو

 . هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا نم رمأب ديربلا بحاص بصنم اهف هيلإ دنسأ

 ناكو . باتكلا اذه نم ةدع عضا وم ىف لضافلا اذه رمأ نم ناكام ركذ دقو

 هبلإ ىبني نأ هيلإ زعوأ دقو . همظعيو هلي دمصلا دبع دمحأ سيئرلا ذاتسألا
 بيست دقو هنع ردصي ناكام وأ ىروس نم ردصي ام لك ةاباحم ريغبو ارس

 بتك هنأ 5 « ناظلسلا بلق ىف ترثأ دق هق> ىف هتاءاتك نأ ذإ هلتق ف ىروس

 دقو ريزوال تايبأ ةعضب ماى تاذ لسرأ ٠ هسفن ريزولا ىلإ كلذ نم رثكأ

 امعهسي يح ريزولا لياحت دقو « اهنم ةركاذلا ىف قب ام نآلا بتكأو ءاهتيأر

 : هيف ربأ اهل ناكو هيلإ ابمتك دق و ناطلسلل

 414 رعتسسلا

 2 ؛ لانماو لالا أ م عسجب ىروس نإف ناسأرخ ىلإ رظن :أ ريمآللا ابمأ «

 « لاجلا رمآلاب ك-يلإ أيس ةدستم ةموؤشملا هدي تيقب ولد

 « هتيشأم ىوكي ىذلار يرشلاىعارل ماك هيلإ دنسي بصنتمىأ ىفء ىروسنإ

 آ؟ أاهبلع ءاليتسالاو ناسارخ ءادعاألا لوخد ىلإ رمألا ىهتنا دقو

 . هركصذ ىأيس

 ترافق ةديفمو ةردان دج ةياكح ثيدحلا اذه ةبسانم تركذت دق و

 ءارقلا اهنم ديفتسي تس « ىروس لمع ام هاشأ نما ريثكالاعلا ىف نإف اهليجسن

 . لوطي دق مالكلا نأ ولو

 ةياكح

 نينمؤملا ريمأ ناكو 6 :ةماربلا نأش "لع ريوس هنأ ءافلخلا رابخأ 2 تأرق



 تيس وو احتل

 هبت رم عفر نيخو «ىدلاواب ىكمربلا دلاخ نب ىحب هريزو ىداني ديشرلا نورف

 نييولعلا دحأ جرش ؛ بتكلا ىف تباثو فورعم وه 5غ رفعجو لضفلا هيدلو
 نوره قاف ؛ هرمأ ىوقو ناليج لابج لكو ناتسربطو ناجرج ىلع ىلوتساو

 ةيسابعلا ةلودلا ىف عقي لاخ لوأ نأ بتكلا ىف أرق دق ناك هنآأل « اديدش ًاقلق
 هب ىلتخاو ىكمربلا دلاخ نب ىحي اعدف « ناتسربط ىف جرخم ىولع دي ىلع نوكي

 ىلع لمعلا دئاق عيطتسي ام سيل مالا اذه نإ لاقو ؛ ىرج امب هيلإ ثدحتو

 كيدلو دحأ بهذي نأ وأ تنأ بهذت نأ وأ ىسفنب بهذأ نأ امإف « هتلاذإ

 هسفنب نينمملا ريمأ بهذي نأ لاح ىأب زوي ال يحي لاقف . رفعج وأ لضفلا
 نوؤش ردا ةفيلخلا عم قبأ نأ لع بحيو « ةلودلا ىلع جرخ نم لك ةبجاومل

 نيتموملا ريمأ ىأر عوط امهف رفعجو لضفلا ىادلو امأو ؛ لاملاو لاجرلا
 ناسارخ ةرامإ هيلإ دنست نأو . لضفلا بهذي نأ ىغبني : لاقف . هرمأب اردابيل

 لسريو ىرلا ىف مبقي نأ ىلع :رهنلا ءارو امو ناتسيسو مزراوخ لابجو ىرلاو
 وأ ًاحاص 4١ هب ىنأيو هرمأ انيفكيو رئاثلا اذه رمأ ىلوتيف « ندملا ىلإ هباون

 ىلإ دغ دعب بهذيو ةعلخلا ىدتري ثيح ادغ رومألا هل دعت نأ بحبو .ابرح
 ًاممس ىح لاقف . ةدعلاو ددملاو شوبجلا هب قحلت ىتح اهب ميقيو ناورهنلا
 دق ةفيلخلا نإ ىنباي ٠ : ارس لضفلل لاقو . بحي ام لكب ماقو داع مث . ةعاطو

 هذه ىف ةميظع اهم كيلع نم ىلا ةيلاعلا ةبترملا نإو « اهظع المع كيلإ دنسأ

 دحأ للف ىضقت نأ كيلع نأ ذإ  ةرخآلا ىف ةيوق ةبوقع اهلباقت نكلو ءايندلا
 دقو نيريثك ءادعأ انل نإف « ةعاطلا نم دب سيلو ؛ مالسلا هيلع لوسرلا دافحأ
 . « انب نظلا نينم ملا ريمأ ءىسي ال ثيح لمعلا ىغبنيف . نويولعانأب انومهنا

 ناك ولو « ًاحلص ىبنني ىّتح رمأألاب موقأس ىنإف كبلق لغشت ال » : لضفلا لاقف
 نوره دقعف ةرضحلا ىلإ لضفلاو ىحن رضح دغلا ىفو . «ىحور قاهزإ كلذ ىف

 رمأ ) روشمملا عم هيلإ اهماسو « لضفلا ىلع ناسارخ ةرامإل ةيلرلاو حرلا ديشرا



 تس 11| به

 ءاظع لك هيلع دفودقو . هراد ىلإ ميظع بكوم داع مْ .ةعلخلا هسلأو (نييعتلا

 مايأ ةثالث ارب ماقأف ناوربنلا ىلإ راس ىلاتلا مويلا ىفو . ةيحتلا هل اودأو رصقلا

 لوو ىراا ءاجو راسف . نومدقملاو ةداقلاو ؛« سراف فلأ نوسمخ هب قلب تح

 « ناتسربط ىف دنوابذد قيرط ىلع سراف فاأ نيرشع ىف ةعيلطلا لسرأو اهم

 ىحب ىلإ لسراا لسرأ مث . ناسارخ ءاحنأ ىف ةداسقلا عم شيجلا قاب قرفو

 نوره هيلإ لسري نأ طرمش ىلع «ملصلا ىلإ باجتسا بح هعم فطاتو ؛ ىولعلا
 لضفلا عفرو . هسفنب ىولعلا ىحي اهررحي ىلا ةخسنلا ىلع هطخم ادبع ديشرلا

 ىولعلا ىحي لسرأف . اريثككلذب رسو . ديشرلا نوره هلبقف ةفيللا ىلإ رمآألا

 ةاضقلا اهيلع دهشأو هط نوره اهبلع بتكو « هتاقث نم لوسر عم ةخسأ

 ىتحاف لضفلا ىلإ ءاجو اذه ىلإ ىحي نأمطا دقو : نيدلا فلح نأ دعب لودعا!

 بهذو . ءاطعلا هل لزجأو نوره هب بحرف دادغب ىلإ راس هنإ مث همرك أو هب

 مث . ءارعشلاو راوزلل ءاطعلا لزجأو نيتنس ايف ثكمو ناسارخ ىلإ لضفلا

 هصالخإل نوره هأفاكو « دادغب ىلإ داعو هبلط بيجأف هبصنم نم ىقعي نأ بلط

 ناب ىطرغ سيلو ليوط اهلآمو ىولعلا ةصق ركذو . دح لك تزواج ةألاكم

 مقو مث . ممرلا بسح ةيدهم ديشرلا لضفلا ءاج . رخآآ 4١5 رمأ وه لب « كلذ

 كلذ ىف راشتساو « ناسار خ ةرامإل ناهام نب ىسع نب ىلع ىلع نوره رايتخا

 ريمأل ىأرلاو ملاظ رابج لجر ًايلع نإ ىحح لاقف هيأر بلطو ىكمربلا ىح

 نب لع ديشرلا لسرأف . ساكتنالا كشو ىلع ةكماربلا لاوحأ تناكو . نينمؤملا
 ىلهةأرجدحأل نكي لو «لاومآلاب بني ذخأو هدي "لع طسبو . ىحبل ةظاغإ ىميع

 ليحلا ربدتب و رصرفلا نيحتي ناكف ىبحي ىلإ بتكنت نويعلا تناكو . هريأ فشك

 نورهقيرطض رثعي نأنيمواظملادحأ ىلإ زعوأو «اذهنم ًاتيش دشرا] عمسي تح
 ىلع ىلإ لسري نأ ديشرلا مسقأ نأدحىلإ مالا غاب ىّتح . ىودجنودنكلاو أخ
 ءاروامو ناسارخ ةفأشّلع لصأأتساف . ًاعيمجسانلاو نحب تكسف . هنم لظتي نم لك



 متع 1 اسس

 ذودمنو مزراوخو نابفصإو نامركو ناتسرطوناجرجو لابجلاوىرااورملا

 لاومألا كلت نم زبج مث « ىصحت الو دمتال الاومأ كسو ءابقرحأو ناتسيسو

 ضرعو دادغب ةيدحلا هذه تغلبو . هلبق نم دحأ ابلثم مدقي 1 «ديشرال ةيده

 بجاحلا عيبرلانب لضفلا ناكو . اهم بجعتو |!ريثك هب رسف « اهم نايب ديشرلا لع
 ىلع ةمارش نعو كمرب لآ بصعت نع فشكي ذخأف ةكماربلاب عاقيإلل ادعتسم

 رم تمدق ىتلا ةيدهلا نأشي لمعن نأ بحي اذام ديشرلا لاقف . ىسيع نا

 ىح فقوي وأ سلجيلو ةرظنملا ف نينمؤملا ريمأ سلجيلف : لاقف ؟ناسارخ

 ماعلاو صاخلادنع تبثيو ؛ كمرب لآ بولق رطفنتو ةيدهلا ضرعت ىتح هءانبأو
 اف ناسارخ نم ةيدهلا مدق ىحي نب لضفلا نإف ةيا.للا نم ءالثه هيلع مدقأ ام

 ىسيع نب ىلع نأ نيح ىف « ةدحاو ةنيدم نم لماع اممدقي ةيده ىزاوت تناك

 411 كمربل آىلع لماحتدق ناك هنإفع ىأرلا اذهب اريثك ديشرلا سف . اذهلك مدقي

 نادسسسيملاب ءارضالا ةعلقلا ىلإ ءاج ىلاتلا مويلا فو . مهتلود ءانإ ىلع مرعو

 ةعامج تفقوو « نيرخآ ةعامجو عيرلا نب لضفلاو هيدلوو ىح سلجأو سلجو

 ديب ىرت مالغ فلأ ىلع لمتشت ناك « ناديملا ىلإ اءادهلا ترضحأو ؛ ىرخأ

 نم محلملاو نوطالقسلاو ىنابفصإلاو ىرتششلا نم ناتئولم ناتلح مهنم لك

 نابلغلا فقوو . عاونألا نم كلذ ريغو ىراديدلاو ىرتلا جابيدلاو جاييدلا

 بهذ نم سأاك ةدحاو لك ديب ةيكرت ةيراج فلأ تءاج مهرْثأ ىلعو للملا هذه

 بفئارطو رطعلا فانصأو رينعلاو زوفاكللاو كما هؤلمو « نيمسايلا ىلع ىوتح

 نيدئرم « لالا ةياغ ىف ؛ ةيدنه ةبراج ةثامو « ىدنه مالغ ةثام مث دالبلا
 تناكو « عاونألا دوجأ نم ةيدنهلا فويسلا ناملغلا ديب ناكو « ةئيمث سبالم

 ةسسمخ ميعم ناكو « بصقلا نم لحأ طافسأ ىف ةقيقرلا بايثلا لمحت ىراوجلا
 بهذلا نم ايارمو جابيدلا نم جورس ةليفلا ىلع براكو . نيبثثأ اهنم لايفأ
 ملغ يق انمومم زدسأ ب نم بلادهم اهم مم لإ م لع م هدأ بهدذلا مه نا م 5 ناك امم نشاللاو 2ع ةضفااو
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 سرف اتئأمو ؛ ةيناليج لويخ مث ؛ زوريفلاو ةيشخدبلا رهاوجلاب نتعصرم

 فلأو انيهاش نورشعو اباقع نورشعو « جابي دلانم جورسب ناسار خنم

 لاا ةياغ ىف تناكو جابيدلاو ريرحلاب ةأطغم ةحجأو ددعب ناتئام اهنم « لمج

 نيبامو؛ ةيهذملماحم اهلع نورشع أهم ؛ دوبملاو لماحملا الع ىرخأ ةئامالثو

 راقبالا نم جوز ةئامو « فانصأللا ىّبش نم رولبلا نم ةعطق ةئامثالثو ةئاهسمن

 ؛ ؤاؤللا نم ةسبح فلأ ةئاماالثو « ةميقلا ىلاغلا رهوجلا نم ادقع نورشعو

 ملام « اهريغو سوؤكلاو نوحصلا نم ىروفغفلا نيصلا نم ةعطق اتئامو

 ىناواألا نم ىبصلا نم ىرخأ ةسطق افلأو « كلم ىأ رصق ىف ايلثم دهاشي

 عاونأو « ةريغصو ةريبك ةيئيص تابرهزو «. ةعساولا تاساكلاو ةريبكلا

 نم ناتئامو « روصقلا داجس نم ناتئامو ٠ ةيكلملا رئاتسلا نم هئامثالثو ؛ ىرخأ

 تاوصأ تعفترا ةفالؤلا سلجم ىف مكاعنلا نم عاونأللا هذه تضرع الف . ررسلا

 لدثم دحأ ركذي مل ثيحب ؛ قاوبألا تخفنو لوبطلا تقدو ؛ ريبكستلاب دنجلا

 ؛ لاقو ىكمربلا نيع ىلإ ديشرا نهره تفتلاو . ابلثم عمسي مو أرقي لو اذه

 ريمأ رمع هللا لاطأ » : ىمح لاقف . « لضفلا كنبا مايأ ءايشاآلا هذه تناك نأ »

 41 6ندمىفاراهأ ت ويب ىفلضفلا ىنبا ةبالو مايأءايشالا هذه تناك دقل « نينمؤملا

 ثيح اديدش ًاقيضباوجلا اذهنم ديشرلا نوره قياضنف .« ناسارشو قارعلا

 . ءارضخلا _.رم افرصنم ماقو هيبجاح بطقو ةيدملا هذه ةيؤر هيلع صخن

 تالبطصالاو روصقلاو نارها تعدوأف ناديملا نم ءايشالا هذه تجرخأو

 نإف « يحب باوج نم ارثأتم « مهلا هالع دقو « ةفيلخلا سلجو . لبإلا ةادحو

 داع امدعبو . باوجلا اذه نم دوصقملا كردأ دقو « القاع ناك ديشرلا نوره

 فنرأ انل قعحي الو كديبع نمت ه : لضفلاو رفعج هادلو هل لاق رادلا ىلإ يحي

 ةفيلخلا هب تبجأ ىذلا ب اوجلا اذه نم ميظع قلق ىف انإ ءانيبأ لوق ىلع ضرتعن

 ىبإاب 00 لاقف .« نيللاو ةورلأ نع باوجلا ردصصإ نأ كب ردجالا ناكو
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 نأ ”لعو « ةنحلا هذه ببس « هللا ءاضق دعب اهْنأو ؛ ىبتا دق انرمأو نوبهاذ انإ

 ةذوعشلاو عنصتلا نإ « ءايرلاو قلملل أجلأ الأ ”للعو , اح تمد ام قحلا لوقأ

 نإ «« ةليحخلاف فتحلا ناك ةدملا تهنا اذإ » ليق دقذ . هللا ءاضق نم ناريغي ال

 هلع ماكتيس هنأ كشالو « رابجلا لجرلا اذه سأر ىف ةليللا روديس هب تبجأ ام

 .«اقلقت الو ادوعف «لاقيسامب اكةلبأسو « ساللا ةيلج حضوتسيو ' أدغ

 . نامزلا هكنح خيش امهوبأ ناكو .. امل ةرجت ال نيباش اناك دقف نيني رح اداعف

 راضحإب سصأو ةصاخلا هتفرغ ىف مرحلا لخد مث « هلامدن عم ًاتينه هماعط لوانتف
 ليح فئاطل ١ همسا اناتك بلطو برشي أدبو . بارشلاو ىراوجلاو دوعلا

 نيلو ءوده ىف ءانغلا ىلإ عمتسيو « ةدزت ىف بارشلا ىستحي ذخأو « ةافكلا

 قاب ىضقنا ىتح « باتكلا أرقي وهو ىناغآلاو ناحلالا ىلإ ىغصيو ؛ ةعتمو

 راسو اركيم ا>صو مانو . تمبف دق اه هسفنل لاق مْ ؛ لبللا نم فصنو مويلا

 ىتبجاو دا ىدلاو اب » : لاقو هب نوره ىلتخا ةرضحلا تضقتا ايلف طالبلا ىلإ

 ريمأ ةايح هللا لاطأ » : ىح لاقف « تيمر ءىث ىأ ىلإف ظيلذ باو سمألاب

 4١5 هنونسحتسإ اونأك ىطم ايف سانلا لعلو « ىم هقاذم قحلا نإ نينمؤملا

 ىلع لاوحألا عدت ال ىلا ةرورغلا ايندلا نأش وه اذهو « لاحلا ريغت مويلاو

 دهاشأو « ىلإ ةبسنلاب ىالوم ىأر اوريغ دق داسحلا نأ ولو . دحاو لاونم

 الأو ةمدخلا ىف تمد ام مصنلا ىيخأ الأ لعف ؛ ريغتلاو ركنتلا راثآ ىسفن
 كماقمنإف ؛ مءاشنتالو أذه لقت ال ىدلاو اب ٠» : نوره لاقف . « ةمحنلاب نفك أ

 قدعس و ىل بيطي كمالك نإف كحصنب نضنالو؛ ريختي مل ىدنعكيدلوماقمو

 «رثأ اهأ ىلق ىف رثأ سمألاب هتلق ىذلا ثيدحلا اذهو . الطاب مأ ناكاقح

 ضرألا لبقو ىحي فقوف . « ىأرب هيف عطقنل ايفاو احرش هحرشت نأ كيلعف
 اليلق حرشأ نأ مويلا عيطتسأ ؛ نينم وملا ريمأ رمع هللا لاطأ ٠ : لاقو سلج مْ

 8 ىح لاقن . امسح : لاف 8 7 دغلا 8 مربك أ حضايسو ) سما كرر لوح نه



 نويعلا ٌورحي الو . ءاشي ام لعفيل ىسبع نب لع دب نينمؤملا ريمأ قاطأ دقل »

 سسجتلا مأ امهملإ تلكو دق تنك نيلجر مهم لتق هنإف « ىرحجي ام فشثك ىلع

 ذوحتساو ؛ ءاظعلاو ءايوقألا ةفأش لصأتساو ناسارخ لهأ رقفأ دق هنإ . هيلع

 رغث ناسارخو . ةقافلا ىف نينمؤملا ريمأ شيج عقوو « مهلا ومأو ميعايض ىلع

 ؛اباسرأ ىتلا ةيدهلا ىلإ تافتلالا زو الو . بيرق هنم كرتلاك ودعو ملظع مل

 ىلإ تافتلالا بحي لب ءاهبلس مارد ةريشع لك نم ةثالثوأ نيمهرد لسرأ هنإف

 نإف « هيفالت عاطتسي ال رطخلا كلذو ؛ ةعاس دعب ةعاس عقي فوس للخلا نأ

 « ىلاعت هللا ىلإ نولسوتي 0 |ذ نينم الأ ريمأ نم نودأيي نيح ناسا رخ لهأ

 دح ىلإ رمآلا لصي نأ ىشخأو ؛كارتأللاب نوايعتسيو « ىربك ةلتف نوريثيو

 اههردنيسمخ قافنإل رطضيو ؛ اهيفالتل هسفنب رفسلا ىلإ نينمؤملا ريمأ رطضي نأ

 نم هتطقسأو تفرع ام تاق دقو . ىسع نب ىلع همدق مرد لك ءازإب رثكأ وأ

 لئالدو رهاوظ نينمؤملا ريمآل نيرأس ادسغو ؛ نيم وللا ريمأل سالاو قنع

 هللا كارج دلاولا اهبأ تلق ام ًاقح» : ديشرلا نوره لاقف ٠ « ىرخأ ةحضاو

 ىبحي داعف . « مويلا تركذ ام ادغ نيبو كتبي ىلإ دعف ىغبفي ام لمعنسو ؛ أريخ

 لسرأو « كلذب ارسف رفعجو لضفلا هيدلو لع ىرج ام صقو ؛ بلقلا ىوق

 مهل لاقو «دادغب ىف رهاوجلا راجت ىغأ نم لاجر ةّرشع هيلإ اعدو الوسر ىحي

 11 نمي نم ؛ مرد فلأ فل فلأ نيثالث هتميق ىواسي ام ءارش ديرب ةفيلخلا نإ

 نينمؤملا ريمأ ةلود تاكربب انعسو ىف نإ « ادج ائسح أولاقف . اهردنأو رهاوجلا

 وأ رهاوجلا نم رانيد فلأ فلأ نوثالث هتميق ام ءىبن نأ ةرشعلا نحن هلدعو

 رصقلا ىلإ ادغ اودوعو اوفرصنا « مكيف هللا كراب ىحي لاقف . ديري نا رثكأ

 ىف اوداعو راجتلا فرصناف . هارب امب مأيل ةفيلخلل اومدقتت ىّح رهاوجلا كعمو

 « هل نذأف «ديشرلا عمق ولعنلا ىحي نذأتساو « رهاوجلا طافسأب رسعفلا ىلإ ةادغلا

 ىع مهلإ مسو ؛ابب ةفاخلا بعأو ٠ اهوضرغف رهاوجلا موعم و راجتلاب ءيجو
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 لاقو . ديشرلا نوره هيلع عفو دقو « مرد فلأ فلأ نيرشعو ةءبسب أاكص

 . هب سعأت ام مربخيل ىحي ىلإ ادغاودوعو . ىرنام ررقنل اوفرصنا ديشرلا

 . ةنازحلا ىف اهوعدوأو اهومتخو طافسألا اولفقأ نأ دعب رهاوجلا راجت عج رف

 نينمؤملا ريمأ ريع هللا لاطأ لاق ؟ ىبأ ان تلمع ىذلا اذه ام ىمحبل نوره لاق

 ناو . هقزمأو راجتلا نم كصلا ادغ عجرتسأسو كتنازخ ىف ها وجلا ظفصتلف

 ىال ود فرب نييلظتم ىال ومىلإ اوءاج اذإف ؛ ىرجامب ثدحتلا ىلع اوؤرحجب

 انتجح نوكت اذام نكلو « نورداق كلذ ىلع انِإ نوره لاقف . مهيبجأل ىلإ

 اياعرلا , ةنيدملا هذه نع سانلا واحب فوساو « لجو زع هللا مامأ ةمايقلا موي

 نبذل ىرمعل اذه » : ىم لاقف . هلك ملاعلا ىف انتعمس ءوستو ؛ءابر 1:

 مظتي نأ ضري مل نينمؤملا ريمأ ناك اذإو ؛ ناسارخ ىف ىسيع نب ىلع ىمأ

 لاو نم ملسم فلا ةنام عجوتي نأ ىضري فيكف لاجر ةرشع هنم عجوتيو

 دقو ىدلاو أب تلسحأ ٠ : نوره لاف . «ءوسسلاب هيلع اوعدب نأو دحاو

 ىغبليام فرعأ انأو « اماحصأل اهدرو رهاوجلا طافسأ فيش « ماضيإلا تنسحأ

 ىلإ رهاوجلا راج ءاج ةادغلا ىفو , ىحي عجرو ٠ « ملاظلا ىسع نب ىلع عم هلمع

 درتساو عيبلا نع اولدعو . ةروبم ةلوفقم مهل در نأ طافسألاب سأت « ىح

 ماشلا نم لامحألا لصت نأ دعبو « نآلا ازهاج لاملا اذه سيل لاقو . كصلا

 ديشرلا بلق ىف ثيدحلا اذه قبو . اوداعو هل اوعدف . رهاوجلاىرتشاس رصمو

 م١ ةلود نأ الإ . ىسع نب ىلعب عاقيإلا ةيفيك ىفو « هيف ريكفتلا ىلع بأدو
 رمت نب ثللا نب عفار جرخ و فورعم وهاك لاوزلاب .تنذآ دق كمر لآ

 مضلاو « ىسيع نب ىلع لبق نم رهنلا ءارو ام دالب ىلع أيلاو ناك ىذلا « رايس نب

 فئاوط هيل مضنأو 5 مظع شيج كاذك هعم نائكو للصم هوجو نم نوريثك هيلإ

 ؛ اهلك ناسارخ ىف ةنتفلا ترشتلاو « هوح اومدقتو رهلا ءارو ام نم ةديدع

 هب غلب يذلا « ىسيع نب يلع ابلسرأ دق ناك ىلا شوبجلا نم !ريثك مزه دقو



 سس 1 81/ سس

 نيعالا ن , ةيره هس أررع ريبك شيب هدمأف نوره نم ةنودملا بلط ىلإ م الا

 ضبقلاب ىسع نب لع ءىجافي ى ةيالولاب اهوسرم هاطعأو ارب هعم أطاوتو

 كلذ دعبو ؛ دادشب ىلإ هلسري مث , هنه ناسارخ لهأ فصنيو ؛ هديقيو هيلع

 ةممئره راسو . احاص وأ ابر هرهأ نم ىهتلي ىح ثيللا نب عفار رمآل غرفي
 ىلإ اديقم هلسرأ مث ٠ كلي ناك املك ذخأو « ةأخخ ىسيع نب "ىلع ىلع ضبقو

 عاطتساام ردقب ناسارخف لاوحالا ةممره طبضو . ديشرلامدخ دحأ عم دادغب
 ىف ناكو « ديشرلا رطضأ ام ؛ زجاع ةميرهو « موي دعب اموي ولعي عفار رمأ ناكو

 هدلو هتمدقم ىلع لعج ؛ اريبك اشيج 0 هدسجب دوقي نأ ىلإ هتايح مايأ رخآ

 موبلا ركذال ىنإ « كمرب لآ ىلع افسأ او» : لوقي هقيرط ىف ناكو . نومأملا

 نومأملا بهذ نأ هرمأ رخآ ناكو .« يحب لثم ءافاذلا رزوتسا ام « ىبمح لاق ام

 غاب نيح هنإفديشرلا امأو « دنقر مس ىف ة ةعره ىلإ اشيج لسرأوا نم مق انأو ورم ىلإ

 . هبحن ىضق ؛« سؤط

 اهمإف « ىباتك ليطت اهنأ ولو اهتاليثمو اهرك ذأ ىفإو ةباكحلا هذه ثبهنا

 . مالسلاو دتاوف تاذ

 ننل انمى

 )0 .4( ةناعيرأو نيرشعوسمخ ةنس ناضمر نم رشاعلا دحالا موب فو

 نم ىهو « هتوكر يف اهافخأ ةريغص عقر هعم ناكو ؛ مزراوخ نم حاس ءأج

 ميئاسلا ىلع ليصفتلا لاحأ مث « رطسأ ةسمخ ىف اهبتك« ديربلا بحاص لئاسر
 نإ » : لوقي ديربلا بحاص نإ مهئاسلا لاق . لاومأللا نع هلاؤس بحي ىذلا
 479 ىلإ نايح ضرعي حبصأ دق لاوحألا نع فشكلا ىيضتقي ىذلا ىجاو

 ؛ هتايح ىلع ىثض ناك هنِإف « ريزولا نب رابجلا دبع قتخا دقو . توملا رطخ

 نوره حبصأ دفو . نيمأ ناكميف هنآل هودحي ناو ؛ هنع ثحبلا يف نوداج مثو
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 هدصقو ليخلاو نايلغلا ءارشش نم رثكيو اشيج دعي وهو ٠ ضرأآلا ىف ارابج

 نركلو ؛ مهاومأ اورداصو « ريبكلا ريزولا لاجر ىلع اوضبق دقو . ورم

 رابجلا دبع نإ » لوقيو نايصعلاب حرصي مل هنإف هيلع ىه ام ىلع لازت ال ةبطخلا

 بحاصو انأ امأو .« هدي ءوسلاب تدتما ام دعب ارارف ىلو دقو ؛ هلظ نم فاخي

 الإ ربعي الف هبتك أ ام لكو مدنع لمعأ انأف « ىصنم ىف ىنوقبتسا دقف ؛ديربلا

 قابلقو بارشلاب لكوملا نيكستيآو بجاحلا نيكتياب برإ مث ٠ مهتيغر نع

 اذام نكلو ؛رمآلا اذه مايقلاب نوريدج نييدومحملا نيمدقملا مظعمو ناودنهو

 ناك اذإ ريبادتلا ذاختا نم دب الو . ناسرفلا ةلباقم ىلع نوردقيال ممإ ؛ مدبب

 .«مالسلاو لعيلو . موي دعب اموي ديازّتي رشلا نإف ةيالولا هذه ىلع ةظفاحم ينعي

  اكشم رصن ىبأ عم ىلتخاو قاق لاحلا اذه ىلع دوعسم ناطاسا| فقو ابلف

 نيمدقملا ىلإ ب انك هعمو اس سلا داعي نأ لع هبأر رقتساو .هعم ايلم ثدحو

 رددتف داسفلا ىرشتسيال ىح ؛دانعلا نع همزع اونثيو نوره اوحصني ى

 همزع ناطاسلا ناعي نأ ررقتو . ناسارخ ىلإ ةيلعلا ةيارلا لصت نأ ىلإ رومألا

 ريزولا ىلإ باتك هجوو . ةأره ىلإ اهنم بهذي ىح تسب ةيحان هجوتلا ىلع

 ام بتكيل وهلمعىغيني ام لمعيل هيف ىربام ىدبيا ىتعملا اذبب دمصصلا دبع دبحأ

 اهربم دقو ةياغلل ةرصتخم مزراوخ ىلإ ةفطلم بتكو رصن وبأ درفناو . ىري

 ريزولل بتكو مزراوخ ىلإ هجوت مث , ةريبك ةلص حئاسلا ممنمو « هعيقوتب ناطلسلا
 مزراوخ رابخال صاخ باب ىتأيسو . لاوحألا هذه لثمىف بتكي ن نأ ىغبنيام

 اذه فصتنم ىفو . مالكلا لضفأ الف انه امأ ؛ مئأ لكشب عوضوملا هيف لوانتأ

 498 هعمو ءاج دق نيكتلاني دمحأ نأ ءىلت روهال نم بتكلا تءاج رهشلا

 روككذنم ةعلق ىلإ اوراس دق موقلا ةوفصو رازيش ىضاق نأو ؛ نوريثكق لخ

 ناطاسلا قرغتساف . رشتنب داسفلاو بهنت يحاونلا نأو رمتسم لاتقلا نأو
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 مذراوخو قارعلا ةكارت « حاون ثالث نب ًاَقلق ناك هبلق نإف ركفلا ىف

 لوقت روباسن نم كلذكبتكلا تءاجو . اهتمدق ىلا بابسأللا هذهل « روهالو

 نإو ؛بئاغ ىروس نأ ذإ ؛ روباسي نودصقي فوم دروابو سوط لهأ نإ

 لجرلا اذه عم كلانه ىلإ ءاج دق نامركنم بره ىذلا نيكتشون ىلع دمحأ

 نأب ىروس هنع هللا ىضر ناطلسلا أف . برحلا لئاسو مهل ءىبيل هعم ىذلا

 رهشلا اذه نم عبارلا مويلا ىفو ةعاطو ًاعمس لاقف . روباسين ىلإ اروف بهذي

 . نسحلاو لالا ىف ةناغ ةعاخ ناطلسلا هاطعأ

 الفح اوميقي نأب هنع هللا ىضر ناطلسلا سأو « اودّيع ءاثالثلا موي ىفو

 ىلاوملل ةدئاملا ىلع بارشلاب ممسي نأب سمأو «ناوخلا بصُت كلذ دعبو « امئار

 نأك دقق « برطلا هيلع دبي مو ءامدنلا عم ناطلسلا برشو «اوركسف ةيشاحلاو

 ؛ادج ةمبم تناكو ؛ روهال نم بتكلا تءاجو . راكفألا ىّبشب قاقلا ديدش

 كلن نأب ربخلا هءاج نأ الول ةعاقلا ىلع ىلوتسي داك نيكنتلاني دمحأ اهم ءاج ذإ

 . ةأره وحن هجتم هنأو سانجالا يش نم امظع ًاشج رهج دق ىدملا

 ةقرفلا تعقوو ( نيكتلاني دحأ ) لوذخلا اذه بلق ىف رعذلا ربخلا مقوأ دقو

 ساجم ىف وهو لئاسرلا هذه أرف دق ناطلسلا ىرأ عمو . هشيج فوفص ىف

 جرد ىف لئاسرلا عضوبو ىدنهلا كلن ىلإ باتك هيجوتب سمأ هنإف بارشلا

 بتكو باتكلا عقو مْ : نيكتلاني دمحأ ىلإ اروف هجوتينأب كلت سأو» ىعاسلا

 اذه ىفو «ىناطلسلا هبولسأب بتكي نيح هنأشك ادج ةيوق ةبلك هرخآ ىف هطخم

 ةلاسرلا هذه تلسرأو « دمتعملا » ةللكب انناويد نم بطاخي كلت ناك تقولا

 . لي لع

 نإ لوقي زيدرك نم باتك ءاج لاش نم رشع نماثلا سيخلا موي ىفو

 4 ؛مهنأ تعم دقو . نونملا هتكردأ دقكانهالة:تعمنأك يذلا يزاغ رالاسيبسلا

 ( قبي س ,»ةم)
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 ىلإ ًارس ءاج دق ًاصخش نأو « ًاقيفخ ادبق هوديقو ةعاقلا ىف هولقتعا دق | وناك

 ةاوطم هيلإ اولمح مهنأو ةليحلا دعأ دق ىزاغ نإ هل لاقو لاوتوكلا

 بارتلا نم جرخيام لخبدملا ىلع شرفي هنأو « ليللا ءانثأ اقفن رفح هنأو ةداح

 لاوتوكساا هيلإ بهذو . رابنلا ءانثأ ن قفنلا ىطغي هنأو «ءىثب دحأ رعشي ال ىح

 ثلعف اذا1. الئاف موالا هيلإ هجوو ؛ قفنلاو ةاواعملاو بارثلا ىأرو « ليالاب ةأجخ

 . هيلع ديزم الام ةلماعملا نسح نم كل ناكو فطعلا نم كل لذي دقو ؟ اذه

 هردص ةراغإل ناطاسلا اولمح دق داسحلا نأو ؛ ًابذ بكر  ىل هنأب ىزاغ هباجأف

سح لالحو ًافطع دجب ملا لف «ىلاعلا هراقن هيلإ تفان ؛ نأ هلمأ ناكو ؛ هيلع
 مدقأ هي

 ىلإ هسفنب مدقتل نجلا ند صاخت ولو « ةزجعلاونونوجسملا هيلع م اع

 ىرخأ ةرجح ىلإ لاوتوكلا هلة: . هسيلع ًافطاع دب الو ناكىذلا ناط

 ناطلساا رمالا عفر هنإ مث .نيطلاو بوطلا,قفنلا دسي نأب رمأو ؛ هل 0

 «بسانملا تقولاف هلمشتس ةيناطلسلا ةياعرلانأو ءىرب ىزاغنأب باوجلا هءاج

 هذهب ىزاغ رس دقو . ىتسحلاب هيلع ظفاحي برأو ايضار هيلق لظب نأ بيو

 هتاضق نم ناسنإلىجنمالىذلا توما نكلو . ناطاسلا باق هل قرو تايلكلا

 . اذف ادئاق ناك هيلع هللا ةمحر هيهد دق

 مث ورثك نيذلا ناذلا لسرو ةعيدولاو دهملا عم

 وبأ هجأ وخلا ان اة ىلع تاونس عبرأ ةبارق ىطم
 ىريصحلا مساق لا

 ناخردق عم قاثيملا دقعل « خلب نم ناتسكرت ىلإ ىفاّدتلا رهاط ىنأ ىضاقلاو مدنلا

 نبال نيكتارغب تانب نم ةددحأو باطلو ( د وعسم ناطاسا هتنبأ باطاو

 تام دقو . نيدقعلا اودقعو قاشملا اومربأ كقو دودومربك آلا ناطاسلا

 1,” بقل دقو ؛ هدبع ىلوو ربك آلا هنبأ نيكس رغب ناتسكر ىلوو ناخردف
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 دقو « ارخأتف انيلوسرب ةفاقإلا تدنما ببسلا اذهطو . ناخ نالسرأ بقاب

 انو . لاوحألا هذه ىف عبتملا مسرلا .ىلع ةيزعنلاو ةئنهتلاب انه نم بتك تاشرأ

 ثعبو « نيقفومنال و سرلا داع ؛ اهكلم اهلع بصنو ناتسكرت ىف ىماألا رفتسا

 ىف ءاضقلا م نأ ثدح نكلو .دوهلاب اوءاجو السر نا نالسرأ امبعم
 ناخردق تنب نوثاخ هأش اورضحأف ءدودوم ريمأللا ناطاس | لت سورع

 رهاط وب أ ىضاقلا تام ناورب اوغلب املو « دوعسم .ىراطلسلا سورع

 ّقك مش ديدش لابسإب بيصأ هإ ةعامج لاق . هتافو نع صصق تركذو . نابتلا

 ؛تامو هنملك ُ امومسم اجاجد هيلإ اومدق من نورخآ لاقو ؛ هربأ لع هفتح

 موي رارسألا نم ةمايقلا موي فشكيس 5و . لجو رع هللا الإ بيغلا ملعي الو
 نأ ميظعلا قا نم ىرأو . ميلس بلقب هلأ ىأ نم الإ نونب الو لام عفنيال

 هللاو « ايندلا ماطحو هاجلا لجأ نم نييلسملا ءامد ةقارإ ىلع لجر مدقي

 هلم ىوهلا ةعباتمو رشلاو مأ رثخلأ نم نييلسأل عيمجو أئمصحإ ه ركصذ ع

 3 هلضف ةعس و

 تناك ىبَلا ةنيزلاب ةنز رغ ةنيدم تنيز لاوش نم رشع عس اتلأ دج ما موي قو

 جول يح خلب قار 2 نع قارعلا نم ناطاسأ | اذه اف أه ىلا 24 ذسلا ل 0 اهياع

 كتناكو ف اتصالا ف 000 نمارفألاو 3 ةنز 3 | ماعم نم ريثكلا كتدصت دقو ا

 قو « ناتسكرت 2 رضدحأ ىذلا دهللا اهلوأ ناكو . ففضولا قوفل املا 28 ّق

 لسرلا غلب امو . لبق نم اورب ملام جهابملا نم كرتلا ىرب نأب ناطلسلا ىمأ

 ؛مهيل] رذاصلا رمألل اذيفنت اهب اوميقي نأ مييلع ناك )"و اكجسش ةيجان ديملاو

 .لمشو ناطلسلا هلباقو «طالبلا ىلإ لاخلا ىف معدنلا مساقلا ول ةجاوخلا ءاجو

 ءاحو راك ابو تءاحو ( ضايف ب ىف نم لسا ر ؟الؤ ةداص ىف هاكياب ( ١١

 ضايف تين ٠ . ياك شش مويلأ ىطسل و ةازغ 2 نيازتم ىلع ناكم واكجش ءاسإ ةيشاح 9

 3 ١ هي ياعم
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 امبعم نكي ملف هب ىلتخا دقو «بعاصملا رم ًاريثكق ل دق ناك هنإف « هفطعب

 برق ىح ةصاخلا ةساجلا هذه ترمتسا دقو : ناكشم رصن ىنأ ةجاوخلا ريغ

 نينثإلا موي «ىلاتلا مويلا ىفو . تيبلا ىلإ مساقلا وبأ داع مث « رصعلا ةالص

 ءارفسلا ىمأب مئاقلاو سرحلا ىلاوو بتارملا لهأ بهذ ؛ لاوش نم نيقب ناث

 تانيزلاب ةالع اهلك ةنيدملا تناكو « ناخلا لسر اورضحأف بئانجلا مبعمو

 495 ناديم ىفو لاش ناغفأ ىف اريثك اورثث لسرلا اوأر الف «فرخزلاو

 ىف هب ثني ءىث لكو ماردلاو ريئاندلا اورثثو « قاوسأللا فو (؟) هلوسر

 مولزنأ مهن مث . نوري ام بحي ىف لسرلا ناك ىّبح « تاسانلا هذه
 ءاسن لك بهذ رصعلا ةالص دعبو . ةدعم تالوكأم مهل اومّدقو

 ةبكوك مهعمو واكمي نم ءالؤه ءاجو : دبملا لابقتسال مدخلاو نيمشتحلا

 ىلإ تكح دقو . اذبك ادبشم اري مل ادحأ نإ ليقو « ناسرفلا رم ةميظع

 ناطلسلا دهع ىف ثدحن م ةنيز نيز قسوجلا نأ بيلدنعو نيرز ةديسلا

 نكتلف . امالآو ةنطاسلا رهاوج لكب ءىج تقولا اذه ىفو .ابلثم ىمأ الو

 . ادبأ ةمئاق ةلودلا هذه

 ىقأو < رو.ح ىف ىلاهألا ناكو . مايأ ةعضب ةئيدلا ىف لفرت ةنيدملا تلظو

 مث . لفحلا اذه ةياهن ىّح بارشلا سلاجم ترجو « راثنلا عاونأ ىتشب نايعألا

 دعب نيرورسم اوناكو « ناتسكرت ىلإ نيمركم لسرلا عجر ةزيجو ةدم دعب هنإ

 مئالولا ىلإ اريثك اوعّدو قيثاوملا هعم اومريأو تارم ةدع ناطلسلا اولباق نأ

 ةدوجلا ةغلاب ةريثك بتك نأشلا اذه ىف تدتكو . ناجل وصلا بعلو بارشلاو

 هسفن باتكلا اذه نإو . ثيدحلا لاطلانهابامتركذ ول ةلاسر اهف ”تفلأ دقو

 مهنأ ملعأو . ةرسآلا هذهب ةداشإلا ىف نيحاملا نم ىنأ فرعا انأو « لوطيس

 هذه قح ىدؤأ نأ ديرأ ىنكلو « تيبلا اذه دم يف نيغلاملا نم ىتنودعي



 لس ع © دس

 ترداب كلذل ؛ لقلا اذه ىوس ىدي ىف سيلو « ًالماك ةريبكلا ةرسألا

 . لوقلا اذهب

 نم نيرشيم لسرلا ءاج لاّوش نم نيرشعلاو سماخلا سدخلا موب فو

 روباسين لهأ نيب نإ لوقت ةنحشلاو نيكتشون ىلع دمحأ نم بتكب روباسين
 ماتغأ «بهذو ةرضحلا دصق نيح ىروس نإو « امبدق اماصخ سوط لهأو

 نأ قفتاو « روباسبن ىلع اوريغيل ل نيدسفملا نم ريثك ءاخل ةصرفلا ليذاخملا ءالؤم

 نم لجف: « نوت قيرط نع نامرك نم هريس ىف كانه نيكتشون ىلع دمحأ مره

 491 نأ لبقو ؛ طالبلا ىلإ دوعيل باتكديلإ هجو دقو . كانه ماقأو ناطلسلا

 ةدايقب لغتشاو « ازرابم دمحأ ناكو « روباسين ىلإ ليذاخلا ءال وه ءاج بهذي

 دعتساف «ةمات ةيارد اهعاونأب ةركللاو ناجل وصلا بعلو ةيسورفلا ىف هلو ؛ دنجلا

 ””ناقشيو '”"”ورخرب قيرط نم نوريثك قاخ ءاجو . نييسوطلا ةلباقل

 نم وهو ”ىدورات مثدوقي ناك« ماظن ريغبو ةلاجر مهمظعم 0 2” ىوجنلاخو

 اوناكو ءاضوضو بغشو ةبلج ىف اوءاجو « قزارلا دبع لآ نم نيريدملا اياقب

 اهباوبأ تحتف دق روباسن تاناخ نأ 2 ىتح «فقوت نود نوتفلتيو نودعي

 لفاوق فنأ ىتح ؛ اهنع دوذي وأ اهعنمب اح ريغب تحض دق ةنيدملا نأو

 نيكتش ون ىلع دمحأ فقو ايلف . تمنغ امي ةلم دوعن مث بهو ورغت سوكملا

 ءالؤه ىرأ ىنإ هموقل لاق « ىضوف ةلاح ىف ممآرو سمآلا اذه ىلع عاجشلا

 دوباسيو سولع نبب ةيليح ةمح مها ورو باور لخدمه دوصفملاو ةقر ىنعمع نب )١(

 0" ضايفدىنغ . هسفن مسالا اذهب مويلا فرع

 روباسيا ىرق ىرم ةيرق مسأ وهو . ناقتشب مالا اذه ةحبص نأ ضايف ب ىنغ حجري (؟)

 ٠9 ةيشاح . كلذك ناج:شوفو ناكتشوب ةيرغلا هذه ىمستو . ورخ برق

 ه 4 شايف - ىنغ . وجتلك مويلا ىمساو ()

 نأ نوحجريو ( هذؤ س ) ىسقنو (5) شايف ىنغ لوقي ام اهلك خيسنلا ىف اذكه (4)

 ٠ يدرواب لس



 ندنو ناطاسال مالا اولاقف , اوعرستت الو !اوعيطأف « مهلجرأب مهنا نوعسي
 ءافلأ نيرشع نم رثكأ اوناك نيذلا ءاغوغلاو ةماعلا ثدحت هنإ مث . نوعئاط

 قولي .ءأو اوكرحتت الو مكنك امأ ف متو اوتفتلا : ةراجحو ىصعو ةحلسأ موعم

 ٍنورصتني :ني نييسواطعلا نإف « ءاوشع ا : جوف نم مدقت اذإ هنأل مكخارصب

 لمعتس اولاقف . انتماع نم ةعامج مزه اذإ نييروباسنلا بولق رسكتتو هيلع

 'لمحاأل ناكو . تماق دق ةمايقلا نأكمهخأر صو مهليوع عفتراو اودعتساو تلق امم

 أونوك»: ملل 1 لاقف ٠ عالقلا ناردج تحت نييكلا ىف نوفختسم سراف ةثامتالث

 مهشوانأ مث ميلباقأس ىفإف نويسوطلا برتقي نيخ لإ اوعمتساو دادعتسا ىلع

 نوريدملا يصب وح امزونم عج ارثأو ىروأف مهلوأ م ةريصق ةشوانم

 قاخ مرجأ انأو « اهزهنم تيلو دق ىنأ مهنه انظ ؛ لغوتلا ىلع اصرح د

 ىمح اذإف «ميمواقأؤ مييلع دترأ نوربعي نيخ ؛ مكتبك اوربعي ىثح اديود اديؤد
 ,نييكلا نم !وقلطنا مهحايصو مبابطو نييروباسينلا نوعمست نيحو سيطولا
 انارصنلا نوكي فوس نأ لعأ إو «لجو رع هللا نم رمصنلا نوكني ذئليحو
 ناكم نم دمحأ دامو نولعاف اذكه انإ اولاق . « تمسر ىذلا كحما ريبدتلا اذهب

 «قذارلا دبع ناديم ةفاح ىلع ةعقاولا ءارحصلا ىّبح اديعب عجارت مث نيدكلا

 لعجو ؛ةقاسلاو نيحان,لاو بلقلاو ةرسيملاو ةنميملادعأو « هناسرفوهتلاجتر اعف

 مفتراو « ةعبلطلا لسرأ مث« ةمبطم لوْ ىلع اسراف نيسم ةمدقملا ىلع
 لبقأو . ةديدش رهاره ةنيدملا ىف تئدحؤ « نآرقلا ةوالتو ريبكتلاب تاوصأألا

 ميئامج ندذ ؛ دارجلاو لملاك نيريثك أوناك « ربظلا ةالص ليبق نويسوطلا

 اوءاج « مهحاسأب أب لجار فالآ ةتس نم برقي امو سنج لك نم سراف ةلامل

 نافلأو سراف ةئاعبرأ هعمو لمحأ مدقت' ءوده فو أوفقوت مث ةعرس ىف اولخدو

 هدنجن ةمدقم تكبتشا و « نينكلا هب دعأ ىذلا ناكملا زواجتو « ةلاجترلا نم
 كرعم كتناكو ناشدجلا محلا مْ « فينع لاتق أمهنب ىرجو ؛ ودعلا شيج ةمدقت



 ةكمس 8 ج ل دعم

 تقولأ ضعب ةكرعملا تثكمو  دنجلا نيب فيسلاب ةزرابم ىلإ تلقا ةديدش

 لصي ددملا ناكو ؛ دحلا قوف اوناكف ىحرجلا امأو : نيفرطلا نم نوريثك ل تقو

 اورقبقتي نأ « مبعم سمأألا رد دق ناكو «هتلاجتر دحأ ىمأف «نيسوطلا لإ

 اواغونو ؛ ةعاجث اودادزأ كلذ نويسوطلا ىأر املف ءاديور اديور اودت ري نأو

 زواجت هنأ كردأ ُى عج رأي وهو برا دمحأ ناكو , دحأ لاجر نييقعتم

 نيذلا ناسرفلا هتقاس ىلإ مضناو « ناكم امب ىوقأ مهل تبثف « نينكلا ناكم

 صأق ةكرعملا سيطو ىمحو ؛ موفقوأ ناكنيذلا ةلاجئرلاو « ةحار ةرتف ىف اوناك

 ؛ ءافوغلاو ةماعلا مرصي نأو ةدحاو ةعفد لوبطلا قدتو قاوبألا فنا نأب

 نماكملا نم نوح<يرسملا ناسرفلا جرخو تقرمت دق ايندلا نأ بسحتل 00

 مرماظن لتخاو « فاش نمو مامأ نم نويسوطلا رصوحو قاوبألا ىف اوخفنو

 اومربلا مث مرمأ ىف اوراتحاو ضعبب مهضعب طلتخاو « لاتقلا ةجض تعفتراو

 نع دحأ عدوتب مو هترصال نيمداقلا هقافر مهنم سما برضي مو ذخأو

 زواج ىح ؛مهنم !ريثك اولتقوةيوق بولقب نويروباسنلا موهقعتو . هيخأ برض

 أوناك نيذلا .نييروباسينلا فوخخ نمو ةمرهلا ةدش نم اوناكو . دعلا مددع

 نيتاسبلاو موركللا ىف مهسفنأب اومر دق اوناك مهنم مهحاورأ ىلع نوشخ

 نم لاجرلا نوكسمو مهبل] نواخدي نويروباستلا ناكو . مهحاسأ اوقلأو

 نيتاسب ىف ءاسأ تس وأ سمخ اوأر دقو . مهسوؤر نوزحنو مهنوجر خو ماج

 : موعفصي نكو ايسوط نيرشع نع ديزب ام نيمامأ نقسي ةنيدملا ىصقأ

 ىح ليذاخلا ءالؤه رثأ ىف هناسرف ةوفص عم نيكششوأ ىلع دمحأ راسو

 . ريثك رسأو مهم ريثك لتقو « روباست نم خسأرف ةثالث ىلع «ىوجالاخ

 ثقو ريثكلا حالسلاو باودلاو متانغلا موعمو نب مهتنم روباسن ىلإ اوداع ّّ

 نيديثك اهبلإ اوقاسف « قئاشملا بصنب دمحأ ىمأ ىلاتلا مويلا ىفو . ءاشعلا ةالص



 ملل غن دش

 دمحأ هلع ىذلا اذه نم ناطلسلا رس دقو . مهيلإ رظنلا ىلع نوؤرحي ال اوناك

 . نامرك ةميزه راع نم هقحل دق أم هتحفص نم ىمحأ هبو

 ام امقم ناك ىذلا شيجلا ةمزهو نامركلاودأ ركذ

 ةمزهلا بابسأو نام رك أ مضونتف ثيدحلا ىف لاسرتسالا نم رفم الو

 . اهيلع خيراتلا قح نم اذه !نإف

 دق نراكو ؛ خلب ىلإ ةأره نم دوعسم ناطلسلا هيف ءاج ىذلا تقولا ىف

 ؛ماري ام ىلع رومألا تراسو ؛ ناركم ىلإ راد هماجلا بجاحلا عم اشيج لسرأ

 , سانلا حارتساو ةيالولا هذه ر ومأ تطبضو ركسعلا ىبأل الا رقتساو

 وه كانه 5ك احلا نأ « ناطلسلا ىلإ نامرك ةيالو ىف اوناك نيذلا نويعلا ىبنأ

 ؛ ةلادعلا نوشخ الو ضرألا ىف نودسفي داسفلا لهأ نأو « '"'"دادغب ريمأ

 4م. ةيلاعلا هّيمه ناطاسلا تام . رجاع هنأو هسفن رمأب لوغشم هنأ ةجحب

 ةيحان نم مث « ناتسيس ىصقأب ةلصتم انف « ةيالولا هذه ىلع ءاليتسالا ىلع

 , هتلود مح ابو ناطلسلا ةزوح ىف نادم ىتج نابفصإو ىرلا نإف ىرخأ

 اواظو « خلب ةنيدم ىف رمألا ىف نسح دمحأ سيئرلا ذاتسألا ريزولا اوراشتساو
 « نيكتشون ىلع دمحأ دافيإ ىلع ىأرلا رقتسا بح مايأ ةعضب تارواشملا هذه ىف
 شيجلل !دختك ىسرافلا جرفلا وبأ نوكي نأو ادئاقو ايلاو نوكي نأ ىلع

 ىمليدلا راجيلاك اب ناك تقولا كلذ ىف نامركم اح نأ )١( ضايف  ىنغ لحال )١(

 2( باتكلا اذه ىف هنع ثيدحلا رركنت ىذلا يناحرملا راجيلاك اب ريغ وهو ٠) زاودألا بحار

 تناك تقولا كلذ ىف دادنب ةرامإ نأ بي ةيشاح ىف ءاجو . ةلودلا لالج ناك دادنب ريمأ نأو
 . هدادغب ريمأ ناك راجبلاك اب نأ ركذ كلذلو ةلايدلا ديب بلاغلا يف



 مس ٌعؤأا هد

 ىطعأو ؛ناطلسلا عيقوتب تنادزاو تاروشنملا تدتكو «لاوماألاو لامعألاو

 ةسمخو ةيارو اسوكو نينكرلا تاذ رم ةمامعو ارك « ةميظع ةعلخ ىلاولا

 نم ةدع ادختكلا ىطعأ 5« تالآلا نم ةبئرملا هذبب ريدج وهام لكو « لايفأ

 ؛هجو ريخ ىلع رومآلا ترجو ؛ ةعللا ىلاولا سيلو . لئامخ اذ افيسو بهذا

 ءاخل « ضرعلا ةديرج هيلع ىلتت نأب ناطلسسلا رمأو ٠ بيبم ضارعتسا دعأو

 فلأو كرتلا نم فلأو دنهلا نم نافلأ ؛٠ سراف فالآ ةعبرأ هعمو ضراعلا

 ناتسيس لماع ىلإ أوبتكو ؛٠ فنص لكنم لجار ةئاوسمخو « برعو دركنيب

 جرفلاو بأ مدوزي نأ ىلع « مهمزايام مهعمو نييناتسجسلا ةلاجترلا نم نيفلأ زجيل
 ضرعتسيل ناديملا لإ راسو ناطلسلا بكررمالا اذه مث املف . نامركلاومأ نم

 « ةلماك ةدع ىف شيجلا ناكو ؛ بهذملا رككلا باحصأ هيمّدقم عم شيجلا اذه

 اومدق مهن] مث . نيمدقملاو ادختكلاو ىلاولل ةيوفشلا هرماوأ ناطاسلا ىطعأو

 شايوالا ةعامجج كانه نم برهو نامرك ىلع اولوتساو اوفرصناو ةيحتلا

 لاومألا ءاطعإ ىف اوذخأو « ةيعرلا تنأمطاو ادختكلاو ىلاولل رمألا ماقتساو

 ملأت دق ناكو « قباسلا ناطلسلا اقيدص ناكو ايتام الوسر دادغب ريمأ لسرأو

 ةطبترم ةيالولا هذه نأب باوجلا ءاخ « ثيدحلا اذه ىف لسارتلاو ةباتكلا نم

 انيلع ةضيرفو نيدسفملا نم نوثيغتسي اماهأو ةلمبم ىهو نيبناج نم انقيالوب

 ىلع ىلوتسن نأ اروشنم انيلإ ثعب نينمؤملا ريمأ نإ مث « نيبلسملا بركجرفن نأ
 دادغب ريمأ بتاعو . اهل ىاح الو اهلع ناطلسال ىلا ةيالولا هذه لثم ىلع

 هل عضوي نأ ىغبني ثيدحلا اذه نأب ةفيلخلا باجأو . سئيو كلذ ىلع ةفيلخلا

 ىهام لثم رث مل ءاندي تحت اهلكو «داوسلا ضرأو هفوكلاو دادغب نأو ءدح

 عطقناو . نامركىف ىرجب 49١ امع مويلا بتعت تنأو « مويلا نمألا نم هيف

 عاجرتسسا ةلواح نم ىشخي حبصأو نيفرطلا نيب فالخ بدو « ثيدحلا اذه

 تلفت نأ نوشخ اوناكف «نادمه ةيحان ىف ىوقتت تناك انشويج نإف ؛ نامرك



 هس أ قرأ شم

 ثزاتجاو ةدم كلذ ىلع. تضمو. تقولا ىضمو . مههديأ نم اهرودب دادغب

 نأش العو ؛ روتفلا أدبو « ءودهلا نم تاز ةهج لكو مزراوخو ناساربخ

 'تجض»ىح « ماظل اوركتراو « نامركىف انلاجر ىديأ ثدتماو « ناكرألا

 ريذو ىلإ اوبهذو لاجر ةعضب لسنا ءافخلا فو . ثوفلا اوبلطو كانه ةيعرلا

 نإ » : اولاقو « ا وثاغتساو نامركنايعأ ءامسأ هيلإ اولمحو « هيقام نبا دادغب ريمأ

 :لاسرإ ىغبنيف . اداسض ضرأآلا يف نوثيعي هلاجرو لفاغ اذه ناسارخ شيج

 نييناسار خلا لظ نم صلختلو هنوعب ةيعرلار دابتل ريبك د ئاق عم ناس ر فلا نم جوف

 ءىجافيل دادغب بجاه هسعمو '''هيقام نياراسف . « انرايد نم هدرطنو

 ىفالآ ةسمخ قيرطلا ىف مهلإ مضناو سراف فال ةسمخ مبعمو « نييناسار ثلا

 نيبناج نم اهولخدف « أبلهأ نم ةرغ ىلع نامرك اوغابو « نيرثاثلا نم لجر

 ناسارخن شيج دض اعيمج ىلاهأللا مهنواعو . ريشاهرن ىف ةلئاه ةكرعم تعقوو

 اولوو اولذاخت دونملا نكلو « هعسو ىفام ىصقأ نيكتشون لع دمحأ لذيو

 دقو . ءالجلا ىلإ دحأ رطضاو دنجلا رئاس ىف ةيونعلا حورلا تراهناف ؛« نيموونم

 :نياق قي رط نع روباسن ىلإ ناطلسلا شيج ةصاخو هتصاخ نم جوف عم بهذ

 تنكو . ةنزغ ىلإ اوراس اهنمو ناتسيس ىف دونحلا لولو« رمخأ جوف نآركم غابو

 تيأرف « هرازه دص ةقيدح ىف ناطلسلا ةيشاح ىف تيتأ دق ( لضفلا وبأ انأ )

 ناش ىف مهازنإب ناطلسلا رمأف « اهوغلب دق اوناكنيذلا دونملا ءالؤه ىدتم

 نم ةلاسر فرشملا ديعس وبأ مهيلإ لمح دقو ؛ لئاسرلا ناويد هب ناكر يبك

 . منع ءانغتسالاب اوريخأ مهنأ دح ىلإ رمألا غلبو ؛ ةجهللا ةديدش ناطلسلا

 تجر « ناذلا ىف ءامدلا تلاسف بارحلاب موسفنأ ةتسلا مومدقم برضف

 اوبرضي نأ مهيلع ناك: لاقف ربا ناطاسلا تغلبأو « هنم نيرخآو ديعسانأو

 نصت 15---

 بقللا دنفام نين ماروب روصتنم وبأ وهو « هئفأم » ريثألا نباىف مسألا اذه كذ ()



 تنم و نَِإ تمس

 كتبرطضأ كلاذ دعبو ٠ مهنع افع مث . أريثك مرفحو ؛ نامرك ىف بارا هذه

 لع نرحأ ءاجو ؛ نآم ركل رخآ شيج لاسرإ 49 ريسعلا نم حبصأو رومألا

 . تام ىّتح ليوط نامز ضمب ملو ىوزتا دقو « لجخلا ةياغ ىف ناكو نيكتشون

 ةنرغ نم ناطلسلا جورخ ىركذ

 ناجرجو ناسارخ ىلإ تسب نمو تسب بناج ,ىلع

 ىرلاو مزراو.خو ناسارخ ىف لاوحألا تناكو رفسلا دعوم لح الو
 ىلإ بهذي نأ لع هنع هللا ىضر دوعس» ناطلسلا مزع ءانركذ ام ىلع لابجلاو

 .لاوحألا هذهف ىرب أم ررقي ثيح نأسأر خ ةيعاع ةأره ىلإ ريس أهتمو « تسب

 ةعلقلا ىف يقي ثيح , ةنزغ هءاسو « ديعس ريماألا ىلع دوعسم ناطلسلا علخ دقو

 لاوتوكملا ىلع ىبأ تكتم رسلا ىلإ دبع دقو . اهم ملاظملا ىف رافنيو , ةنطاسلا ىارسب

 'ءارمألا ءانبأ ناطلسلا لسرأو . لامعألل اريدمو اريشم ريمآلا عم نوكي نأب

 ىطعأو ؛ ىريدو ىان ىتملق ىلإ تافيصولاو مدخلاو مرحلا لهأ عم نيرخآلا

 وهو هلمع ىف دجيل كلتل لئاسر ةياتكب رمأو . هبحصي ىّتَح ةعلخ دودوم ريمألا

 ةبسفلاب هرمأي مث . روهال نم هدرط دقو نيكتلاني دمحأ رمأةجلاعم ىف كمبنم

 نأو ؛ لبق ىذ نم دشأ ةلماعم مهلماعي نأب ةعلقلا نم اولزنأ نيذلا مشحلاو ىضاقلل

 دمصلا دبع دمحأ ريزولا ىلإ بتكو .ةمبملا هذه نمغرفي ثيح رماوألا هذه ذفني

 غارفلا دعب كلذو « ةيلعلا ةيارلا اهلإ لصت نأ ىلإ هاكردلا ىف راظتنالاب هرمأي

 ناطلسلا راس ماهملا هذه نم غرف نأ دعبو . ناتسراخطو نالتخ ىف هلمع نم

 غلب دقو « لاوش نم تيقب مايأ ةثالثل ببسلا موي ةنزغ نم هنع هللا ىضر

 ةدحاو ةرم سلجو « مايأ ةعبس امم قبو ةدعقلا ىذ نم عباسلا ىف دابانيكت

 نم شع عباسلا سيخلا موي تسب ىلإ ءاج كانه نمو ًاقاق ناكدقف ؛ بارشلا

 قئادحلا هب اوماقأ 4م“ دق اوناكو ؛ ناكل تشد قسوج ىف لزنو « ربشلا اذه



 بلس لإ ءامسلل

 لاوحأ نع ةماه لئاسر ناسارخ نم تءاجو . ةريغصلا تاءارسلاو رثامعلاو

 ةجيتن ىرحي امو «دروابو سيغدابو سخرسو ورم دودح ىلإ مهتيجمو ناكزثلا

 . مهعلمو مهتمواقم نع ةنحشلاو ءالكولا رت نمو ؛ ةديدششلا دسافملا نم كلذ

 باهذلاب ناطلسلا عراسي مل ءهللاب ذايعلاو ءاذإ : لوقي بتكدق ىروس ناكو

 نم ًايفخ اددم ةك ارتال نإف « انتزوح نم جرخت نأ ىثخي هنإف ؛ ناسارخ ىلإ

 عم اًرس أطاوث هنإ لاقيو « مزراوخ ىف سانا ىوغي نوره نإو « نيكست ىلع

 « خلبو ذمرت ىلع امهات فحي نأو « ورم ىلإ املأ ءىحب نأ ىلع نيكنت ىلع

 . رارق هل أدبي مل ناطلسلا عماس ه رابخألا هذه تغلب املف . نالباقتي مث

 ءاج هقيرط ىفو « تسب ى..ه رفاس «ربشلا اذه ةيان « ءاعبرألا مويو

 ىصاعلا نيكستلاني دمحأ لتق هنإ اهف لوقي ىّبلا كلت ةلاسر نولمحت نورشبملا

 رس دقو . ةعاطلا ىف اولخد دقدهعم اوناك نيذلا ةكارتلا نأوهنبا رسأو روركملا

 قدت نأب رمأو . اليقث ًاثبع هلهاكن ع عفر دقف ءاقلاب ارورس ربخلا اذهب ناطاسلا

 دنج نيب !وفاطو « ًاعلخ نورشبملا ىطعي نأو قاوبألا ىف خفنب نأو لوبطلا

 زاريش ىضاقو كلت اهب ثعب ىتلا لئاسرلا تناك. ريثك لام مهيلع لاهبناو شيجلا

 بامصأ نم نيملسملا نم ةعامج رسأو روه ال غلب كلت نإ » : لوقت نويعلاو

 نم نيكل اني رصاني ناك نم فاخن ىنيلا مهيدانأ عطقب رمأ مث, نيكتلاني دمحأ
 دمحأ لوح نم اوضفناو نامأللا هنم اوبلطو «هتسايس نم اوأر امل موقلا نم

 « نيريثكلا هلاجر عم دعتسا كلت نإ مث . لاومألاو لابعالا ماظن رقتساو

 « تاك ابنشاو كراعم قيرطلا ف تثدحو ؛ دمحأ بقعتو « أدونه مهمظعم ناكو

 « نوعمجتي اوناكف « هودع دنج عدخضم كلت ناكو . هل هبر نالذخ دمحأ ىأرو

 ةرئادلا هيلع تراد ام ناعرس نكلو « دمحأ هيف تبثو لاتقلا سيطو ىمحو

 هتصاخ عم دمحأ برهو نامأآلا اوبلطو هلوح نم ةلمج نامرثلا ضفنأو « مزهو

 دجلا نع كلت عجري ملو . سراف ةئامئالث اوناك ؛ ًا] هعابتأ دشأ نم ةعامجو



 ذفانملا 4م اودسي يكل ''”ناتجلا ةفئاط نم ةاصعلا دونهلا ىلإ بتكو هرثأ ىف

 ىننأي و أح ب لأي نم نإ مل لقد ميج دات انأو « لوذفلا اذه ىلع

 ( تيحر اهب دمحأ ىلع ايندلا تقاض اذهلو . مرد فلأ ةئامسمخ هلف هسأر

 ةله لك نم رافكلاو ناتجلا هبقعت نأ هت هتياهت تناكو « هلوح نم سانلا ضفناو

 ةبارق هيلع لمح هربعي نأ دارأ «ليفلا ًايطتم ناكو « موي تاذ ارب غلب اذإ ىتح

 اوقلأف « سراف قئام نم لقأ هعم قب دق ناكو « ناتجلا نم سراف فالآ ةثال؛

 . معنلاو عاتملا نم هعم امف عمط مومظعم ةدع تابج نم ناتجلا هقحلو ميلا ىف هب

 ليفلا ىلع هذلو ناكو « ناتجلا هعنف « هديب هدلو لتقي نأ دارأ هنم !وبرتقا انلف

 « اريثكمواق دقو « فويسلاو بارحلاو مابسلا دمحأ ىف اولمعأو . هوفطتخاف

 لوتساو « ريسأو لي :35 نيب اوناكف هقافر ام امأو . هسأرأ ر أوعطقو هولتق مهنكلو

 مل ىذلا« كلت ىلإ ادفو ءاروف (مريبكل سرأو . هعم تناك ةريثكلاومأ لعدونهلا

 ؛ كلت و دفولا نيب ةعامج لخ دو . اريثك كلت رسف . ىرجامب هرشبي « اديعب نكي

 ؛ هيبأ سأر عم نيكتلاني دمحأ دلو لاسرإ ىلع اوقفتا نأ ىلإ ثيدحلا لاطو

 لام ىلع ماصح دق كن كلت ىلاقف .مهرد فلأ ةئامسنلا عوضوم ىف اوملكتو

 لاملا اذبم ةبلاطملا نع متلدع اذإ | منأو لاومأ نم مثذخأ امم ء اذه نم_رثكأ

 ؛ ديل فرصتلا اذه ةرمت ىلع نولصحتو « ةريبك ةمدخ متي دأ دق نونوكت ىنإف

 نيقيرفلا نيب نيترم لسرلا تلدوبتو « هلك لاملاب ةبلاطملا نع رظنلا اوضفف

 ناتجلا رضحأف « « غلبملا كلت لسرأ دقو . مرد فلأ ةمام مالا رخآ اوضتراو

 م رومألا ةيقب ىوسي تح روهال ىلإ أ ةفوم داعف . هدلوو دحأ سأر هل

 .« لجو رع هللا نذإب نكمي ام عرسأب ةيلاعلا كللملا ةمصاع ىلإ ريسلاب ردابي

 مهل دحو ؛ هبصو كلت ىلع فطعو « باوجلا ناطاسلا ىرسحأ دقو

 شايف تيه . ط ةشس ةيشاع' ٠ نوءاسم ميبلغأ دوئحلا نم ةفئاط مسا نالعج وأ ناتج (1)

 1و ةيشاوح ىلا نص يسيفت 4 ١ ةيشاح



 تست 8180 مس

 دهأ سأر هعمو طالبلا ىلإ بهذي نأب كلت رمأو « نورشبملا ديعأو . مهعيلص

 هيلع مدآ ذنم قاحلا ةنسهذهو« ةاصعلا نينئانلاةبقاع ىه هذهو .هداوو نيكت :ا

 ءاج ذإو . هسأر عطقب 40ه هرمأ ىهتنيو الإ هالوم ىلع دحأ جرخم الأ مالسا ٠

 نأ علا ىلإ بتكر يرحتب ناطلسلا رمأ دقو . هركذ ىف ليطأ الف بتكلا ىف اذه

 . ًانيبم ادق اذه ناكدقف . نب رشبملاو لسرلا عم كلاملا فا رطأ ىف ءايظعلاو

 ءايرألا موي فو . ةجحلا ىذ فصتنم سينخلا موي ةاره ناطلسلا غلبو

 3 :ثوبقي راع نع سخرس ىلإ ةأره نم راس ربشلا اذه نم نيرشعلاو دحاولا

 ككتش وب لماع ناكو « اديقم رهاطلا رفظع ءىجو . شيجلا ضرعتسا كانهو

 هل ءاقدصأب ًانيعتسم هل سد دق ناسارخ ناويد بحاص ىروس ناك. اهميعزو

 لمش ناك ناطاسلا نإف « هركم مسني تح « نيرخآو ىفزوزلا لبس ىبأ لثم

 نأ دري ال ىذلا ءاضقلا ءاشيو . ًاهدن طالبلا ىلإ داعو ىلاعلا هئاضرب لبس ابأ

 رفاظم نع نوثدحتي اونأكن يح قيضلا ديدش هحور هللا سدق ناطلسلا ن وكي

 وهو لاقف ؛ مدسافمو نارتلا ثيدح تءاج دق تناك بنكلا نإف « رهاطلا

 قارسلا بجاح ناكو . هلجر نم داكوقلا اذه رفظم قيلعت بحي : ردصلا قيض

 جرف « ًائيرج ميلا ىوق « دو# لاجر نم ناك« كرث”نيكت رامخ همسا هلبأ

 مالكلا اذه رفظم موصخو ىر وس ةعاج متغاو ؛ ثيدحلا اذه صقو

 مكحلا ىف ناطا سلا ةعجارم نوديو ؛ بجاحلا اذ رانيد فلأ مدقتب اوعرسأو

 هوقلعف رصقلا ةقيدح رامشأ نم ةرجش لع رهاطلا رفظم قاعي سرأب رمأ“

 . حورلا لسأ و

 ؛ نزح ثيدحلا اذه عمس اءلف ناويدلا ىف ناكشم رصن وبأ ةجأوخلا ناكو

 « نيه لمعب اذه سل لاقو؛ ميفنعو ةدشإ موم الو جاتحمو سرخلا ريمأ أعدو

 ا ؛هذيفنت ىف فقوتلا نم دبال ناكف « بضاغ وهو هرمأ ردصأ دق ناطلسلا نإف
 انأطشأ دقو ؛ اذهب رمأو جرخ دق بجاحلا نإ . اولاق . ًاصل نكي مل لجنرلا نإف



 ميس و كيابل سس

 اذامب لاقف ؟ ةجاوخلا رمأي اذامف ءاسضقلا مح دقو نآلاو « لاؤسلا دعت ملانال

 فرصتاف ..رمأي اذامب ىردأ الو ناطاسلل عفري نأو دب ال ربخلا اذه نإ ؟ رهآ
 لكأألا ف بغرو ناطاسلا ةروث تأدهو . فوملا ةدش نم وملاك ن الجرلا

 م1: ناطاسلا لاف ماعطلا ءا :أ ككنشو ثيدحلا لوانتو ؛ رسصن وبأ ىدانف

 هيلظ نع  رفظم ىنعي_ةمعنلا ردقي ال ىذلا باكلا اذه هقاس ىذلا رذعااام

 ؛ ملكتي نأ عيطتسي فيكو رفطظم ماكتب ىتم مهن وبأ لاق ؟ ىحاوالا هذه ءارقف

 ىلإ رصن وبأ أموأف ؟ تام فيكو بيس ىأب ريمألا لاقف . ناطاسلل ءاقبلا

 قلع دقل . ناطلسال ءاقيلا ىدغتكي ٌلاقث «نايلغلا سانج ةيحان ىف ىدختك بجناجلا

 خرمو ؟ لوقت اذام ناطاسلا لاقف . ىلاعلا رهاألا<ةرجفلا عذج ىف رفظم

 ظيغلا نم ناطاسلا زيمتف . سيضوتلاب رالاسلا ردابف . ماعطلا ,نع هدي تفكو

 ؟ رفظملاثمأ نم ةصاخو رسبلا اذهب سانلا حاورأ قدرتنا بجدال اب : لاقو

 ىلع انعلطت ملو اذه تيضترا فيكف بابلاب تنكدتو « باجالا ريبككنإ

 دج لمعو « ىارسلا نابلغ رالاس ىننإ ناطاسلا ةايح هللا لاطأ : لاقف ؟ ىمألا

 . رصقلا ىف نيرخألا لابعأ نع ًايش لوقأ الو ؛ هريغ ىف لدتا الو ؛ ليقث

 ىلع نم ناطلسلا ماقف . لتق هنإ لجرلا اذه نع تقولا كلذ ىف تعمم دقو

 هوسلجأو ىدغتكب بجاخلا بلطو هيدي لسغو ديدش بضغ ىف وهو ةدئاملا

 بلكلا اهيأ هل لاقف اعله دعتري ناكو « هودانف ؛ انه ىارسلا بجاح اودان : لاقو

 ًاقح هنأ تننظف اذكو اذكب ىمأ دق ناطلسلا نإ لاقف . ؟ لجرلا اذه لتق فيك

 ةميخلا نم هوجرخا لاق . مدخلا مكسمأف . هيلع اوضبقا لاقف . كلذ ديرب

 اوذخأو هوامأ . اذه مث فيكرقي تح مدخلا برضي اكءاصع فلأ هوبرضأو

 لوس ىبأ لع ًاديدش ًالمزس طضخف لاملا ثيدح ناطاسلا فرعو ؛ رقأف هلوب رطب

 الاتف . رفظم امتلتف اذامل : ناطلسلا لاقو ؛ جاتحو رسرملا ىلإو ىدانو ىدوسو
 اعجارت ل اذامل : لاقف . ىارسلا بجاح ناسل ىلع ناطلسلا ىمأ ءاج دقل
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 لاقف . لبقتسملا ىف هعبتت فوسو ؛ اذه نوكي نأ ىغبني ناك: الاق .؟ رمالا ىف

 نألا امأ . اكيفنع ب رطب ترمالل رصقلا بجاح ثيدح االول : ناطلسلا

 . امهوبرضو . باوصلا اكيلإ دوعب ىتح ةداج فلأ اكنم لك برضبف

 ١) .م:) ةثاعبرأو نيرشعو ثدب ةئيس

 ءاج دقو «تبسلا موي ةئامعبرأو نيرشعو تس ةنس ةرغ تناك

 401 ةميظع ةميخو قدارسلا بصنو مر نم عبارلا ف سخرس ىلإ ناطاسلا

 عساتلا دحاألا موي ىفو . ديدع شيج ركسعملا ىف ناكو « ريبك رب ءىطاش ىلع

 ةمحر ىرايسلا نسحلا ىبأ تومب ىر ديرب بحاص ةلاسر تءاج ربششلا اذه نم

 اونك الجر ناكو «ناويدلا بحاص بجاح بصنم لغشي ناكو هيلع هلل

 ةنمث وب زيزع اهب ناكو «ناتسيس لإ باتك لاسرإب ناطاسلا رمأ دقو . اريدق

 بحاص ةفيظوب موقيو ىرلا ىلإ بهذيل «لاملا ةيابج 2” ثاثحتسا ىلع موقب
 . قارعلا ديمع ىودتلا لبس ىنأ ةجاوخلا ىلإ كلذب اباتك لسرأو ؛ ناويدلا

 نوره نأب ةئبنم مزراوخ نم ةيرسلا ءانألا تلصو ةليلقلا ماآلا هذه ىفو

 دمحأ سيئرلا ذاتسالا ىلإ لئاسرلا هذه ناطلسلا ثعبف . ورم ورغيل ةدعلا دعي

 هنإ » . هيف ءاج دقو ةيفخ هب تجرف: ؛ريزولا لبق نم درلا ءاجو دمصلا دبع

 نوره عوضوم تلعج ىنإف ؛ناتسراخطو نالتخ رمأب ىلاغتشا نم مغرلا ىلع

 معيب وجرب انك امم ريخ ىلع ةرئاس رومآلا نإو « لوألا ناكملا ىف لوذخلا

 موي ؛ هنأ ىلع قفتا دقو ؛ رمألا ريبدتل ةلئاط لاومأ تقفنأ دقو « ةيلعلا ةلودلا

 ؛ىدمتعم اوعياب نيذلا ةرشعلا نايلغلا ءالؤه نإف ؛ ورم رطش نوره ريس

 جرخي ذئايحو « هدصقم ىثالتو همالحأ تددبت لتق اذإف ؛ هنولاتغي فوس

 , باتكسلا اذه نم ١ ةيشاح ١١17 س راشنا(١)
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 نشبجلل نكميو ةنيدملا ف نمآلا طبضيف ءارهجم «هئبخع نم راّبجلا دبع ىدلو
 اذه ىلع ىنوعياب دق ةيشاتنوتلآلاو ةيدومحا دنجلا ةيبلغأ نإف ؛لاملاو حالسلاب

 ..هركذ رع هللا هردق امونوكي ام ىرتفوسو عيطتسأ ام لكب تق دقوع سلا

 ؛ هلتقب ةدع تارم اورداب دقو نورحل نابلغلا ب رقأ مق رششعلا ناملغلا ءالؤهو

 مو «ةديدش ةسارح هلوحو رصقلا ىف ميقم هنأل « ةيتاوم صرفلا نكحت لو

 ةدعلا ةثيبت ىلع ادبأ بكنم هنإف ؛ ناجلوصلا بعل وأ ديصلا وأ ةهزنلل أدبأ بكر

 نلو ؛ ىلاعت هللا ءاش نإ هدارم ىلإ دحاجلا ريدملا اذه لصي نلو ؛ورم وزغل

 .« موؤشملا هنايصع نم ًائيش ىنحي

 هأرقف ةؤرقم ةخسن ىف هترطس مث هزمر تلاحو ىّمعملا تجرخأ ايلف

 اسلف . طالبلا ىلإ هجوت مث اديدش ًارورس هيف ءاج امم رسو رصن وبأ ةجاوخلا

 لوانتو نيكتلاني دمحأ نع ثيدحلا راد « افقاو تنكو « ىناطلسلا ساجلا ىبتنا

 نوره ىلإ كاذك ثيدحلا قرطتو 408 ثيدحلا نم افرط نب رضاحلا نم لك

 نإو ؛ دمحأ ريصم قلي فوس نوره نإ بجاحلا رصنلا وبأ لاقو ؛ مزراوخو

 نإ هريصم اذه « قح لأفلا : ناطلسلا لاقف . ىرخأو ةعاس نيب بقترم هربخ

 ( ايف زومرال ىتلا هتخسن دصقي ) ىمعملا ةمجرت رصن وبأ ىطعأ مث . هللا ءاش

 .رصن ىنأىلإ اهوداعأو ٠ اهيلع بتكو ناطلسلا اهأرقف « ةاودلا بحاص كت ىلإ

 داعو . موقلا فرصناو ناطلسلا ماق مث . ىرخأ ةعاس ثيدحلا رمتساو

 اكيلو «ناطلسلا عم ىرخأ ةرم ةلاسرلا أ رقو رصقلا ىلإ رمهن وبأ ةجاوخلا

 : لاق مث ىنادانو ةميخلا ىلإ راسو سعنوبأ فرصناو . ءاشعلا ةالصّح نييلتخم

 « ورم ىلإ بهذن نأ يأ نإ لاقو « ىّمعملا اذهب رورس امأ ناطلسلا رسدقل »

 دعب لابجلاو ىرلا ىلإ ماظنلا ديعن ىَبح روباسي ىلإ ريسن نوره رمأ ىهتنا اذإف

 .لاملا نه مهيلعام نراجرج لهأ لسري ىّتحو ءاميف نمألا برطضا ام

 ةياغب هللا ءاش نإ هتنمل هنإو « نوره رمأ ىبتنا ذإ ؛ ناطلسلا رمع هللا لاطأ تلقف
 2 قهببلا كن ٠٠٠ م(
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 وه ىدنع حجارلا ىأرلاف رخأت اذإ امأو ؛ةحضاو كلذ تارامأ نإف ةعرسلا

 ةيالولا هذه دودح ىلع نورشتنم ةكارتلا نإف ورم ىلإ ناطلسلا بهذي نأ

 ؛ مثرباد مطقي ىتح كلذو ؛ناتسراخطو خاب ةيحان مهماوق ملظعم نوزكرو

 نأ اوشنأ دق دنقرمسو ىراخب ىف نيبنملا يرإف « ددملا مويلع عطقن ىحو

 ةيارلا برثقت نيحو «نوحيج روبعل نودعتسي نيدسفملا نم ىرخأ ةعامج

 لاخلا اذه نإف ؛ناسارخ ةطساو ورم ىف قبتو « نوحبجو خلب نم ةيلعلا

 سخرس ىف امايأ ثكمن نآلاو . لعفن اذكه ناطلسلا لاقف . لوب هلك

 . رومآلا ريست فيكى رن ىح

 نم لك هللا محر . ارظن سانلا دعلأ « رومألا هذه لثم ىف « رصن وبأ ناكو

 ركسعملا ىلإ ءاج مرح فصتنم دحألا موا ىو . هدوج ةعسو هلضفو هنمب تام

 ىلا لاو>أألا نم ىرجام هيلع صقو ؛ ناطلسلا لباقو هللا دبع ىلع رالاسبسلا

 ةلاسر تنأ ربشلا اذهنم ني رشعلاو سداسلا ءاعبرألا مويو . اهلجأ نم لسرأ

 . ذمرت ةيلاوتوك هل تناكو . رالاسببسلا نيكستكب بجاحلا لتقب ءىنت خلب نم

 رسأ دقو ؛روباسين قاتسور ىف دوم ناطسلا مابأ بصنملا اذه لشي ناكو

 هاشداملا اذه مايأ ىفو . ةنزغىلإ هرضحأو ةيناهاشتهاشلا رالاس روفيط رصن ابأ

 ثيدح ىف لبق نم كلذ ؛مو تركذ دقو داب انيكت ىف ةليلج تامدخب ماق

 ىلإ ىثأي نأ تقولا اذه ىف ءاضقلا ءاشيو . دوعسم ناطلسلا ىخأ دمه ريمآلا

 ؛ ايظع اداسف نابدابق ىف دسفيو : ةمكارثلا نم ىوق جوف ذمرت دودح

 ةلماك ةوق ىف بجاحلا نيكتكب مهيقعتف « دالبلا ىلع ريغيو ةيشاملا قرسيو

 ىح مهتدراطم ىف نيكتكب عراسف ؛ '"”ةليسو دوخدنا ىلإ ارارف هنم اولوف

  )1١ةفويحملا كمي وأ ةنميه لوكس نأ اريثك لمح هنأ 2.02( شيف ب 55 لوقب 9

 0 ةبجلا هذه
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 ىح ىحضلا نم ةكرعم ىف مهعم كبتسشاو ناقروبش دودح دنع مهب قمل

 «ةمكارتلا نم مهلغأ نوريثك هيف لتقو ةأطولا ديدش لاتقلا ناكو « ءاسملا

 ميقعتف «ءارحصلا ىلإ مرارفو ليذاخللا ءالؤه ةعره نع ةكرعملا تلجناو

 ىلوف برحلا هتتحطو مزه دق ودعلا نإ |ولاقف هتصاخ هحصن دقو ؛ نيكستكب

 . ءاهتالاب نذآ دق هلجأ نإف مصتتي مل هنكلو « هبقعت أطخلا نم نإو ءارارف

 هيف تامسا فينع لاتق مهيب ىرجل مهيزرابم ىوقأ نم ةعامج فل مهبقعت املف

 ؛ عاتراف « هلتق ىلع مهتحتسي ناك « مهنم سرا نيكتكب قال دقو « نورافلا

 لمحتؤ تبث هنكلو « هيف هباصأ مهسب ىكرت هامرف هنطب لفسأن ع عردلا فشكف

 ملألا هب دتشا تح بيصأ هنأ دحاأل رهظي ملو « ريبك دهحجي مهسلا عرتناو ملآلا

 هدأوج لبع رم هقافر هلأ قيرطلا نم الزنم غلب ايلف اربص هيلع عطتسي ملف

 دقو« هونفدشي>دمأ ىلإ شيجلاداع ملا هين ىضقو هودقرأو سدنس قيرط ىف

 نيح ناطل.ءلا متغا دقو . ةثداحلا هذه مهعامس نم مايأ ةثالثدعبةقجالسلا داع
 ىلع رالاسمسلا روفلا ىلع ىدانو اذف ادئاق نيكستكب ناكدقف « ربخلا اذه مس

 ءادف ًاعيج ديبعلا حاورأ نكتلف ىلع لاقف ؛ ىرجام هيلع صقو هللا دبع نبا

 ناتسراخطف سيلف كانه سيئرلا ذاتسالا نأ نم مغرلاب نكلو «بجاولل

 ىوق شج لاسرإ نم صانم الو « دئاق نوحيج ءىطاش ىح ناجزوجو

 عطقيل شيجو دئاق اهيلإ بهذي ىرأ بحي ناطلسلا لاقف ٠ اهيلإ دئاق عم

 ةءاطو امس ىلع لاقف . خاب ىلإ ريسي مث مهيدؤيو نيدسفملا ةلاّمما ىلع قيرطلا
 مو

 أذه ءأرج نأ كدي ريسملا 2 عارسإلا بجي ذِإ دغ كعب لاق ؟ لسمحرأ ىف

 . ميظعلا أينلا

 4 4٠ نييعلا ديعأ 2 هنيب ىلإ داعو ضراأللا لبق 93 ةعاطو ايم ىلع لاف

 ىفو . عوبسألا اذه اورضح نيذلاو لبق نم هعم نينيعم اوناكن يذلا لاجرلا

 راس مث نيمالا لباقو ةمدخلل لثم مرحب هش نم نيرشعلاو نماثلا ةعملا موي
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 بئاكلا ىنادمحلا لهس ابأ رصن وبأ ةجاولا نيع ىناطلس سمأبو ناجزوج ىلإ
 بجاولا اذبم ىلع ماق دقو . رالاسهبسلا عم راسو « شيجلا ىف ديربلل ابحاص

 لمحو « ةقئاف ةرابمع شيلا دوقي ناكو «رذحلا ديدش الجر ناكدقف ؛ مايق ريخ

 . ةلودلا ةبيه تمظعو ؛ خباب ىلإ هجوت مث ءاحاص مبعم مربأو ةعاطلالع ةلاّملا

 نيسراف عم ورم نم اباتكصاخلا مداخلا نيكتشون ثعب ؛تبسلا ؛ ىلاتلاءويلا ىفو

 تزبجل ةيحانلا هذه ىلإ سخرس نم أاوءاج دق ةكارتلا نم اجوف نإ » : هيف ءاج

 تعرسأو « ىنايلغ نم أشيج ؛ ربخلا اذه تفرع نيح « روصنملا شيجلا نم

 ىتح ربظلا ةالص نم تماد ةنحاط برح مهنيبو ىيب ترادو ٠ مهتيقلف ميللإ
 نكي لو «نادبنكهن ءارمص ىلإ مرارفو مهتيزهنعتاجناو «هراتس ليللا لدسأ
 اودعأ مهنأب ةادغلا ىف ريخلا ءاج الف ؛ ءارحصلا ىف اليل مهبقعت باوصلا نم

 اوبراق نيذلا ىلتقلا سوٌؤر بصنب ترمأو ؛ ماظنلا تضرفو مهلإ تدع ؛ ةدعلا

 ةعبرأ ناطلسلا ةرضح ىلإ لسرم ىنإ مث سانلل ةربع نوكتل ناديعلا ىلع نيتئاملا
 ذخأف . « عبتي امب مهف ناطلسلا ىمأيل برحلا ىف اورسأ مهيزرابم نم نيرشعو
 نيرشبملل تالصلابو علذاب مأو «ىرشبلا هذه لوصو دعب بأرشلا ىف ناطلسلا

 دعب بارشلا ىف اوذخأو لوبطلا اوقدو قاوبألا اوخفنو . امههوداعأ مث ءاه

 ٠ ةريبكلا ةميخلا مامأ ةليفلل ىرسأللا ءاقلإب زمأ مث . مويلا كلذ نم رصعلا ةالص

 . ءاوسلا ىلع بيرقلاو ديعبلا هفرع الئاه اموب ناكو

 دمصلا دبع دمحأ سيئرلا ذاتسالا ءاج رفص نم نماثلا ءاثالثلا موي ىفو

 « ناتسراخطو نالتخ دودح دنع ميظع ثداح هيدي لع ىرج دقف «ارفاظ امام

 ىناطاسلا رمآلاب المعو ؛ امامت ماظنلا رقتساو ىحاونلا كلت ىف نمآلا رقأو

 .هب اريدج الابقتسا لبقتسا دقو داع من نيك اكلي رييكلا بجاحلا ىلإ امهيلس

 بحاص ناكو « اروف هب ىلتخا مث سانلا مامأ هفطعب هلمث ناطاسلا لياق ايلف

 ىف لاوحألا نإ ريزولل لاق ناطلسلا نأ هنم تعمسف كانه لئاسرلا ناويد
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 ىضقي هللأ ءاش نإو « ليما هيعسو ريزولا دجي ترقتسأ دقن التخو ناتسراخط

 مهسفنأب وقلأو ءاسنو درواب نم اورقبقتو ةكك ارتلا لفج دقو « نوره ىلع ابيرق
 « تالبطصالا دئاق ىريب ةسايرب مر ىف ريسي ايوق اشيج نإو ؛ ''"ةوارف ىف

 اريدمو ادختكس ودبع لمعيو ؛ نيروبشملا نيمدقملاو باجحلا نم ددع هنواعي
 هعمو اوتسا قيرط نم رمأللل الاثتمأ راس دق ىروس نإو « شبجلا اذه نوئشل
 . شيلا اذه ىلإ اومضنيل نيزوجم اوناكو ء سوطو روباسين اتنعثو بجاحلا ردق
 ناكو ؛ هوك ناغالب ىف اوراوت ىتح ءادعألا رنأ بقعت نعاوفكي ملو
 رقتسا دقو ؛ ءارحصلا زايتجال ددعلا نم مزليام لكو فلعلا هعم لمح دق ىروس
 امم رومأللا رقتست ىح ءاتشلا اذه اب قبن نأو ورم ىلإ بهذن نأ ىلع انيأر

 نيع اذه نإ دمحأ لاقف . ؟ عوضوملا اذه ىف ريزولا ىأر اف . امات ارارقتسا

 ةكارتلا لع ىضقيو « انثزوح ىلإ مزراوخ دوعت رييدتلا اذهب نإف ؛ باوصلا

 لاقف . نوحيج روبع ىلع اًورحي نل ىرخأ ةيحان نم مهنإ مث ٠ ناسارخ ىف
 نوميقم انإف رومأللا هذه ىف ركفلا لمعن انوعدو مكتوبب ىلإ اودوع : ناطلسلا

 نايعالاو ءالفعلا هيلع لبقأف هتميخ ىلإ ريزولا راسو . اوداعف . مايأ ةدع انه
 . نيملسم ماحلاو

 هعمو بئاكلا رهاط ىرلا نم رضحأ رفص نم رشع عبارلا دحألا موي ىفو

 ريغ ناسرفلا مهب هاج « ديربلا بحاص ناك ىذلا ىثبحلا رفظملا وبأو هعامج
 اوعلطأ مث . بئاكرلاو لاغبلا ىلع ريبكللا ةميخلا باب ىلع موفقوأو نيديقم

 ةالص دعبو .اعيمج مهولقتعاف سرحلا ةميخ ىف مهلاقتعاب رمأف رمآلا ىلع ناطلسلا
 حوري بتاكلا قارعلا ذخأ هنم غرف ايلف « لابقتسالل ناطاسلا سلج رضعلا

 رمآلا ىهتنا دقو . ةيوفشلا لئاسرلا الماح نيلقتعملاو ناطلسلا نيب ودغيو

 )١( سايق ب ينغ , هوارف طابر يمستو « مزراوشو ناتاهدو أسأ نيب ةربغص ةئيدم ١



 همس كك أهو بتم

 افك لجرلا اذه ناكو . نيباقعلا ىلإ دودشم وهو ةداج فلأ رفظملا أ برطب

 نأ ىلع ؤرحي مل اذه نكلو « لئاسرلا ناويد بحاصل اهم اقيدص ناكو امبشو

 ٠ هيلع قنحلا ديدش ناك ناطلسلا ْنِإف « هقيدص رع اعافد ةفش تنشب سني

 فلأ مهم الك« همدخو رهاط لابع نم لجر فالآ ةعيرأ هدعب اوبرضو

 أوعفشت ًاعيج نيرضاحلا نكلو اًضيأ رهاط برضي نأب ىمأ هنإ 5 « ةدلج

 ىلإ هوذخأف « هبرض نع حفصيو هنع وفعي نأ ناطلسلا نم اوسّقلاو هل

 ؛4؟ةنيدم ىلإ اولقن دقف نورخآلا امأو ؛ ىريك ةعلق ىف هولقتعاو ناتسودنه

 هتياعرب ىصوأو رفظملا ىأ رمأب رصن وبأ ىع دقو .اهنم ىف اوماقأو سخرس

 دقف دقو . هنع جرفأ ىح اوعسو ةصرفلا اوزهتنا مث عةنس اسيح كسل دقو

 هللاب ذوعت » الطاع تامو ايصقم لظف هظح ءاسو ناطلسلا دنع هتلاكم رهاط

 .« لاحلا بالقتا نم

 ناطلسلا لتخا « لايقتسالا دعب ؛ رفص نم ردع عباسلا ءاعبراللا موي فو

 نسح ةجاوخلا ناكو « مثلاو ءابلوآلابو لئاسرلا ناوبد بحاصبو ريزولاب
 ىأر هيلع رقتسا امو رفسلا عوضوم ىف اورواشتو « ًانعيأ ارضاح ليئاكيم

 دعأ دقو .رارقلا اذه ىلع مو عملا ضفنا مث ورم ىلإ هجوتلا نم ناطاسلا

 رفاس رهششلا اذه نم نيرشعلا ىفو . رفسلا . اذهل ةدعلا ليكولا نيسح ةجاوخلا

 لصق نيح اهم ةيحان ةيأ ىف رح ىبظي ال ثيحب نؤملا زيبجتب رمأيل ىروس
 ةماقإب .سنراطلسلا رمأ هرفس نم مايأ ةثالث دعبو . كانه ىلإ ةبلاعلا ةيارلا

 ديع ناكو ؛ ركسعملا نم خسارف ثالث ةريسم ىلع ورم قيرط ىف قدارسلا

 شيجلا لامج لكو ناطلسلا لامج ءارحصلا ىلإ اوقاسف «برتقأ دق "هد

 ةليل ىفلمعيو « ًاضيأ زور نابأس رفلا دنع ىمسيو « ةيبرعلا بتكلا ىف قدسلا ىمسيو )١(
 نارينلا داقيإ هيف ,هتتسو « ( رياربق رباني ) سرفلا روهش نم هام ندهب رهشنم رفع ىداحلا
 فصوب ءاريشلا تماو دقو ٠ بورما راس اهيف نوفلي مهن ىح اهب عولولاو ناهدألا يئاسب

 (ينوريبلا) ةيئابلا راثآالاو . 4 8 ا”: جب ( ىدنثقاقلا ) ىفمألا حيص رافنأ ٠ ةليللا هذه

 ٠ سرفلا ذايعأ ىف اه امو لاو ّس
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 أورضحأو « اوكرحت كلذ دعب مث ءهدس مويل ءافرطلا بطح عمج ىف اوذخأو
 تحبصأو تئكإر جلثلاب ءولم ريبك رهن اهب ءارخص ىف اهوقلأو بطحلا ناديع

 ىرخأ اماوكأ | وعمج مثءافرطلاب اهوؤلمو بشخلانم سئارع اوماقأو ةعلقلاك

 امو رويطلاو تادعملا نم ريثكي اوتأو « اعافترا ليجلاك تراصو «ةريثك

 . تايجاحلا نم ديعلا اذه ةليل مزلي

 امف نظن اذام ىل لاق ريبكلا ريزولا نأ رصن ىبأ ةجاوخلا نم تعمسو

 نإف ىأرلا ءادبإ ىف ثيرثلا ىغبني تلق ؟ورم وح ريسلل ريبدتلا نم ىرحي

 هيف عطق دق رمآلا نإف نظلا ليبق نم اذه سيل لاق« دعب رسل مل شيلا

 ليكولا ةدوعب رظنلا داعي نأ نكمملا نم تلق . ةدعلا دادعإل ليكولا بهذو

 باهذلا ةبون ترم اكةدوعلا ةبون ىنأت نأ نكمملا نمو «هرفسب رمأ ردص اك

 نأ نم دكأت ىرأ لاح يأ نكي ريغ هنأذإ «بهذ اكدوغب ليكولاو

 ' . لقألا ىلع نيتلحرم رسن ملام دكؤ م رفسلا

 ءىطاش ىلع هل دعأ ميخع ىف ىلوألا ةليللا ىف ناطلسلا سلجل هدس ديع لحو

 ءايض نأ تمعمس كلذ دعبو «رانلا !اواعشأو نوبرطملاو ءامدنلا ءاجو « را

 رويطلا اوقلطأو . ًايرقت خسارف ةرشع دعب ىلع ىري ناكرانلا 440 هذه

 اهب تقلع دقو ىرحب جلثلا اهب طاحأ ىلا شوحولا تقلطأو « طفنلاب ةللبملا

 ٠ رورسب ىهتا دقو كلذ دعب ديعلا اذه لثم رأ ملو .رانلا

 لابقتسالا دعب « ثلاثلا مويلا ىفو . لابقتسالل ةادغلا ىف ريمآلا ساحب ملو

 باهذلا ىلع مزاع ىنإ » : لاقو ةلودلا ناكرأو نايعألاو ريزولاب ىلتغا

 كانه ريقي صاخلا مداخلا نيكتشون تدجوف نآلا رمألا تريدت دقو ورم ىلإ

 انلسرأ.دقو « ارارف هنم اولو نيذلا ةكارتلا مره دق هنأو « لماك شيج عم

 أسن ىلإ بهذ دقو ..مهب ريظتسيف هشيج ىلإ مضني ىح نآسرفلا نم رخآ اجوف



 اس »تما

 نأجزوج ىلإ لع رالاسبسلا هجوتو . سودبعو ىروسم هيلع ىرف شج

 بيرق شوبجلا هذهو ؛ شيج عم ريبكلا بجاحلا ناتسراخطف ميقيو ؛ خلبو

 نل دوبعلا أنعم |وعطق نم هريغو نيكنت ىلع نإف كلذكو ؛ ضعب نم ابضعب

 روباسين ىلإ بهذن نأ وه ىرأ ىذلا باوصلاف ؛ انيلع ةراغإلا ىلع اوؤرحي

 ىثخيو تريثأ ىتلا لك اشملا لحتو رومآلا رقتستو ىرلا نم نيبيرق نوكل ىتح
 نإ : ريزولا لاقف . « نيتنس نع نامضلا لام انيلإ اولسريو انسأب ناجرج لهأ

 ىدغتكب باجحلا نكي ملو ؛ رصن وبأ قطني ملو . ناطلسلا هآر ام باوصلا

 نأ دعب ةصاخو « مالكلا اذه لثم ىف لخدتلا ىلع ةأرجلا رسمنا ىنأو ىثابسو

 ليكولا نيسح ىلإ ةلاسر ةباتكب ناطلسلا رمأو . هجولا اذه ىلع ءزولا باجأ

 ةلاسرلا تبتكو « اوداعو « ةعاطو ًاعمس اولاقف . قدارسلا ةداعإب رمأو « دوعي ىح

 : ريزولل رصن وبأ لاقف . اقلطناو ةعرسلا هجو ىلع ايكرف «ناسراف ابلج دعأو

 «تيأر ٠ :لاق ؟ هارجم ىف ريسي اديدس ًايأر اوكري ملمهنأ فيكريزولا ىأر له

 لاجم مالكلل سيلو ؛ بتاكلا قارعلا نم ريبدتب ثدح هلك اذه نأ تفرع دقو

 ؛ذئليحو « اهب ناطلسلا ميقيسو روباسين ىلإ بهذنسف نكي امبمو . ادبأ مويلا
 ىراسو ناجرج ىلإ ريسلا ىلع ممصي هلعج دق قارسسعلا اذه تراك اذإ

 ريخلا نم هبف لفري ام ةيالولا هذه لهأ ىريل ؛ ةيصخشلا هتحلصمل « (ناردنزام)

 ديغب ؛ ىنإف ريسلا ىلع مرعي ناطلسلا تيأرو ناطلسلا نم برقلا نم هب مني امو
 وهو « نونجي ٌقارعلا نإف ؛ ىمذ ءىربأو ريسلا اذه أطخ هل نيبأس «ةالابم

 سيل نأ هل روص دقو ؛ هيلإ عمتسي ناطلسلا اذهو ؛ هل ودبي ام لكب ثدحتي

 قارعلاو ناسارخ نأ ىرأ ىنإو « هنم حصنلا ف صلخأ وه نم هلاجر نيب
 . روباسن ةيحان هوامحو قدارسلا نوشارفلا داعأو .« هلامعأل ةجيتن نادقفيس

 غلبو سخرس نم ناطلسلا بهذ ؛ رفص نم ؛44 ايقب نيمويل دحالا مويو

 :تناكو . خابداش ىف لزنو « لوآلا عيبر نم رشع عبارلا تبسلا موي روباسي
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 أموي نيرشع ةبارق ىضمو « دالبلا هذبم ءاتشلا لح دقو . افافج ةنسلا هذه

 هعافترا دزي ملو « ةدحاو ةرم الإ اهب جاثلا لزني لو « ""نمهب ربش نم

 اذهل ةجيتنو . اذه نم بجع ىف ًاعيمج سانلا ناكو . عباصأ ةعبرأ نع اهف

 نم كلاثلا مويلا ىف . امنع ثدحتأ فوس رداونو بئاجي تربظ فافجلا

 نسحلا وبأ ناكو ٠ ةلودلا نايعأو ريزولاب ىلتخا روباسين ناطلسلا غواب

 ناطلسلا لاق . ىبش تاعوضوم ثيدحلا لوانتو . ريرسلا برق  ًافقاو قارعلا

 ناسارخ ىف ترقتسا دق رومألا نإف عوبسأ نم رثك أ انه ءاقبلا ديرأ ال ىنإ

 ةريغذ قبتا ىح كلذو « مهءاقعأ ىف ريسي شيجلاو ميج ىلإ ةكارتلا بهذو

 ىلوتيو انه ىلإ ىروس ىنأي فوسو ء دوعن نوح فيصلل روباسي ىف فاعلا
 «دحاو مردبعابت حمقلا نم نانمأ ةرشع نإ لاقيو ؛ ىرخألا نوؤشلا ميظنت

 كانه ىلإ بهذنلف « ممردب عابت ريعشلا نم انم'رشع ةسمخ نأو ناتسهد ىف

 وجنيو شيعلا نم ةعس ىف هتقو شجلا ىضقيو « ناجل, باودلا فلعت ثيح

 فرعيسو ؛هوك ناخلبو مزراوخ رم نيبيرق نوكنسو «دربلا ةدش نم

 انأب لابجلاو ىرلا ىلإ ربخلا لصي امك« مهئازع دتشتف انلاوحأ شيجلاو سودبع
 كانه نمو شانو لهس ىنأ مزد ىوقيف ةيحانلا هذه ىلإ روباسين نم انكرحت دق

 ىلإ شان ريسيو ؛ةأصعلا نم هريغو وك اك نبأ انتعاط ىلإ ليميو « مشحلا نم
 بهذلاو لاومآلا نم عمتجا ام لك طالبلا ىلإ لسريو « عزانمال ثيح نادم

 كك« ايادحلا عم نيتنس نع ناجرج ةعضاوم لام راجيلاك وبأ لسريو ؛ ةسبلألاو

 اذإف «ءراتسات ىلإ بهذن انف اذبب رمآلا مقتسي مل اذإو « ى رخأ تامدخب موقي

 نإ لاقيو . ةببرق ةفاسملا ثيح لمآو ىراس ىلإ انبهذ ةرورض كلانه اندجو

 فللأ ف لأ مهنم عمجتل رانيد لجر لك نمذخأ ولف لجر فلأ فلأ .لمآ ناكس

 سياربفو رباني لياقي )١(



 تح 1/1 هند

 الث ىف اذه لك ىوسيو ؛بايثلاو بهذلا ىلع كلذ نع الضف انلضحلو « رانيذ

 انئش اذإ ردقن ءروياسين ىف نوكن نيح ةدمب '"زورونلا دعبو . ةعيرأ وأ رمشأ

 رقتسا اذه ىلع . فلعلا نم مزليام ةيعرلاو ىروس ءىهبو فيصلا ىف اهب ءاقبلا

 ذاتسألا تفتلاف.« نولوقت اذامواذهىف نورت اذاف .نورفاستةلاعال انإوءانيأر

 44ه اذام شيجلا ءاسؤراي متنأ » : لاقو نيرضاجلا ىلإ دمصلا دبع دمحأ سيئرلا

 راثك لاو فيسلا,ببرضلاو برحلا انتمبم نإو ؛ ديبع نحن د : أولاق « نولوثت

 ؛ناطلسلا رمأيام لكىلع ,ءاقراللاك مدقن نحو «ناطلسلل ةعباتتا.تاءالولا نم

 امو قيلي ام وأ ىغبني الامو ىغينيام امأ ءانيأر وه اذه ءهل ءادف انحاورأو

 لاقف . ءانبجاو رم سيلو « ريزولا أل ةجاوخلا بجاو نم اذهف «قيلبال

 ةقشلاو نيكستلاني دمحأ ىلع ءاضقلا نم مغرلاب ة ةرئان ناتسودنه نإ » : ريزولا

 «انروهظ ناتسودنهو ةنزغ ىلون نأ باوصلا نم سيلو « ةنزغ ىلإ اهنم ةديعب

 هتايح' ةيقب امدقم ؛ تام دق نكت ىلع نأب نوفجرب مف ىرخأ ةيحان نمو

 ناكو ؛هب ملأ ىذلا ضرملا نع تعمس دقف « ريخلا اذهل قدصم ىنإو « ناطاسلل

 ذختي ناكو « نيبناجلا عم ةارادملا لمعي فيكف رعي اكن اذف ايكذ نيكن لغ

 دقف «لاملاو بيطلا لوقلاب هبناجل مهسكيو ةقجالسلاو ةمك ارّثلا نم ةدع هل

 هذه رومأ تلقتلا تام املو «هزكرم فعض هنع اودعتبا ول مهنأ ىري نآك

 نم ةقجالسلا نيب تءاس تاقالعلا نأ تعمس دقو « نيفيعض نيدلو ىلإ ةيالولا

 ؛ ىرخأ ةيحان نم نيك ىلع رالاسوس شاوقو نيدلولا نيذه د ةيحاب

 ةقجالسلا عيطتسي الو .ةوس تاقالعلا هذه دادرت ىل ىعبسأ نأ بعبذو

 ترد اكو ررقت مهنأ ذإ « مزراوخ ىلإ باهذلل ةوقلا مه تسلو كانه ءاقبلا

 تلمش دق ىضوفلا نوكست نأو «هفتح قلو فحز دق نوره نوكي نأ بحب

 3 سرام ؟أ نئاويو ةياربإلا 3 هلا 4 دب قف



 دودأ ودع وهو ءايلإ بهذ دق كلم هاش نوكب نأو ؛ ىحاونلا هذه

 مهجلت نأ ىثخأو ؛ ناسأرخ ريغ ىف ىوأم م نوكي نأ نيذلا ةقدالسل

 نم ةناكملا نم مهعابتأ هيلع لصح امعءاوعمس ام دعب ةصاخو اهيلإ ةرورضلا

 اذه لع هللاب ذايعلاو رومآلا تءاس اذإف « مهريغو شاتكوكو رمغيو ةقوب لاثمأ

 هنيف ركف ام وه باوصلاو . هدمأ لوطي رمألا نإف بئاغ ناطلسلاو «وحتنلا

 تحضوأ دقو . هنع لدع ىلاعلا هيأر نكلو ؛ ورم ىلإ باهذلا نم ناطاسلا

 نيكتشون نإ » : ناطلسلا لاق .« ناطلسلا ىأرلاو ىتعاطتسا ردق فرعأ ام
 نادئاقناتسراخطو خلب ىفو « لماك شيج عم ورم ىف يقم صاخلا مداخلا

 ؛ءارحصلا زايتجاو ورم وزغ رابدور ةمك ارثأ نكي فيكف امهشحي نايظع

 (4؛ىلإ باهذلا نم انيأر ىف بوصأ سيلو « مهسفنأب لغش ىف شاتنوتلا لآو

 .« هللا ةكرب ىلع » ؛ريزولا لاقف .« مزراوخ رمأ نم نوكي اذام ىرثل ناتسهد

 . اديعب لامجلاب اوريسي الأ ةلاّمجلل لق » : ىثايس بجاحلا ناطاسلا لاق مث

 نيحو ؛ىروس باون عم انه ابجاح قبنسو مايأ ةسمخ ىدم ىف نولحار انإف

 شيجلا نإ مث ؛انتدوع نيحل نؤملا دادعإل ابوس نالمعي امهنإف اذه ءىحي

 رصن ىبأل لاقو . « ةعاطو ًاممس ١ بجاحلا لاقف . «انتيار عم ريسسي هتلمح

 نيدعتسم اونوكي ىح خلبو ورمىف رمالابنيمئاقلل ابتكبتكست نأ ىغبني ناكشم

 نوملصاق انإف ؛ نوحيج رباعمو تاوارحصلا دود ةقدب اوبفاريل ؛ نيظقي
 درطنلو «بناجلا اذه نم هوك ناخلبو اسنو مزراوخ هجاونل ناتسهد ىلإ

 نابلغ سيئر ىدغتكب بجاحلا لاقو . انس وفن أدهنف ناسارخ نم ةلمج ةمك ارثلا

 ءامصالا بهذي نأو زدنهق ىف انه ماضرم قيتسيف ناملغلاب ىعي نأ ىارسلا

 .اوراسو اوماقو . ةدايقلا لويخ كلذكو ناطلسلا دنج عم نب ز هج

 : لوقي ناكشم رصن ابأ ةجاوخلا تحمس دقو



 تس ياي شت

قطنت مل كنإ لاقو « ىب ىلتخاو ىدحو انتدوع دعب ناطلسلا قلادات دقل ه
 قطنن 

 « سلجملا لاط دقل ناطلسلا ةايح هللا لاطأ : تلق . رومألا هذه ىف ةدحاو ةملكب

 . رومألا نم ىنخ ايف لخدتأ الو ةباتكلا تتم نإو « فرعي امب لك راكتو

 أن لجأ تلو ٠ ليوط نمو م ودا ماب طع ككاو م لاق

 ناك « مءارآ اودبأ دق عيمجا نوكي نأ نأ دعبو ريشتسي أم لك ىفو لعفي ام لكى

 صالخالا نم كيفو ىلج كيأر نإف « ؛ كعم عوضوملا ةسارد ديعي عجري نيح

 تلق . ةلودلا حالص وه كدصق لكو ؛ كريغ ىف رفوتي ال ام
 ةايح هللا لاطأ :

 ناتسرطو ناجرجو ناتسهد لاوحأ نع ىالومل هولاق ام مص اذإ هنإ ناطلسلا

 ةدئافو ميظع ريخ !ذبفناسار خىف للخ ثدحمو ةسلالاو بهذلاو نؤأ لا نأشب

 لوآلاو ريخلاف ؛ هوردق ام ىلع لصحن ملو هللاب ذوعن لاخ ثدح ولو . ىمظع

ال وم ثدحن نأ هيشخ ظ اذه نم رثك أ لوقأ تسلو . رمآلا ردتن نأ
 سيل ى

 ىلع ىلاعلا سلجملا ىف نوروص دقف « ناجرج لهأو راجيلاك ىبأ ىلإ زاحنأ ىنأ

 ًادبأ تيعسامو هيلعتنتك امو ؛ كلذك تسل هتلاوو موقلا كئلوأ ليكو ىنأ

 ؛ لسرلاو 4 4/حئاصنلاب ناج رج لهأ لاححالصإ نكمملا نمو« ةحاصملاهيف ام ريغل

 ىرخأ ضارغأ كانه : : ناطلسلا لاقف . ناجرج ىف رخآ ضرغ نم نكي مل اذإ

 ىال وماي هللا كقفو تأقف اهل اهيل] باهذلا نم رفمالو « سلا ةدع ىف تعم ا؟

 دق ناطلسلا نأب عمس دق ناكو ارظتنم ريزولا ناكو . تدع مث . .وزغلا اذه ىف

 ٠ ىرج ام هيلع تصصقق ةسلجلا تلاط دقل ريزولا ىل لاق تدعابلف . ىب لتخا

 هنإو « هنم تنكسمو ناطاسلا سأر ىف تخسر دق قارعلا اذه ليح نإ لاقف

 مجنيس أذام ىرتسو ؛ روبأسين ىف انهو سخرس ىف موي لكدنع اهنيزيو اهل نكي

 هيلإ ثدحتأو « ةعقر هيلإ بتكأس ىنإف هلك اذه عمو ٠ ىرت فوسو ءاهنع

 ؛ لعاف ىنإ تلق . كريغ دحأ هيلع ابضرعي الأ بحي ةعقرلا هذهو « ةحارص ىف

 يت> ؛ ىلع بح ام لعاف ىنإ ريزولا لاقف . كلذ نم يودج الأ نظأ ىنكلو
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 لاحلا ىف عمطلاب وهو ؛ مدنيس هللأو هنإو ؛« لمف ام ىلع مدنو دغلا ءاج اذإ

 ىل يبي الجر دجأ ل ناوقي ال « رمآألا اذه ىف قازنا دق ىأ رلاب دادبتسالاو

 ينم بضخس هنأ لعأ فإو « ققوم ىلع كدبشأسو هررضو وزغلا اذه أطخ

 اذه لبقأ ىنإ « ىنبسيسو « ةمبن رثك أ نك لف « ىنمهتبسو اديدش ًابضغ لاسر
 . ىحصأ هنع عنمأ الو هلك

 . ةمعنلا قحو داعتعالاو نيدلا هيضتقي امرك الوق لوقي ريزولا نإ تلقف

 . ىرخأ تابجلو خلبو ورم ىلإ لسرت بتكب رمأ دق ناكو ناويدلا ىلإ تبهذو

 لازن ال ناطلسلا لاق « هيلإ ريزولا داعو ناطلسلا سام ضفنا نيح ةادغلا ىفو

 تبتك دقو ؛ لامألا هللا ققح « كرابم ريزولا لاف . ادغ بهذن نأي ىأرلا ىلع

 . ناطلسلا رمأ اذإ ,كبلإ ابلقنيل ةلاسر رصن ابأ تلّمحو ةعقر عوضوملا اذه ىف

 حرص دقو ةياغلل ةعنقم تناكو رصن ىنألل ةعقرلا ىطعأو اوداعو . ًاتسح لامف

 ءاظعلا كولملا نإف « اذك لمع بجي كولملل لوقت نأ ةيعرلل قتأتي ال هنأب اهف

 اذإ لجرلا نأ لصألاو مسرلا نكلو ؛ نوري ام نورمأيو نوديري ام نولعفي

 ةحبصنلاب نضي الأ هيلع نإف هيلع ناطلسلا داهتعا نم ىل تلا ةئاكملا هذه غلب

 درقو ناتسهد ىلإ هجوتلا اذه نع سمالاب ثيدخلا ىرج دقو « رومآلا لكىف

 ناطلسلا سلجم ىف فيسلا لاجر لاقو * رفسلا نم ة-ودنم الأب ىلاعلا ىأرلا

 ؛ مدنع لوصآلا ىه 44م هذه نإو ؛ ىري ام لكىف رمآلاب نوعدصي منإ

 نم مهنأو باوصلا بناجم رفسلا اذه نأب اوجرخ نيح ّلِإ اوًرسأ مهكلو
 اذإف « بيطلاو ريخلاو حالصلا امئاد وه ناطاسلا هاري ام نإو . ءايربأ هدبيأت

 نبي نم ىيعر نم نكي مل ناطاسلا ناوقي الف بارطضا ثدح هللاب ذايعلاو

 .لاثتمالا ريغ ةيعرلل سيلو ىربام لكىف ناطلسلل رمآلا نإو . ريسملا أطغ انل

 ةلاسرلا ىهامف . عانقإلاو ةدشلا ىف ةباغ ةلاسرلا هذه نإ رصن وبأ لاق

 امام قباطم غالبلا نإف هيلإ عمتست نأ دعب هيلإ ثدحتت نأ كيلع لاق ؟ ةبوفشلا
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 . نيترم ًايلم ناطلسلا اهأر قف ةعقرلا لصوأو بهذف . قرولا ىلع هراطس امل

 دودح مزلإ ىنإ لوقي ريزولا نإ : رصن وبأ لاقف ؟ ةيوفشلا ةلاسرلا امو لاق مث

 لمعلاب ًافلكم تمد امو ىل ةليح ال نكلو ثيدحلا اذه ىف عسوتلا ىف بدآلا

 لك نع رظنلا ضغبو « ناطلسلا ىلع هضرعأو ىملع ردق فرعأ ام لوقأ ىنإف

 بناجلا اذهىلإهجوتلابا وصلا نم سيل نأ لوقأ نأ اذهنم ةءاغلا نإف بتك ام

 لاقف.ناطلسال ىالاو 'نيزاهنلاو جراوخ ا وةنتفلا نماهفام ةرثكم عمناسار خكرتو

 دنجلاب ةءوام ابقرطو ناسارخ نإ . ًاًئيش سيل ريزولا هلوقي ام نإ : ناطلسلا

 شيجلا نإو « هوكناخلب ىّتح مودراطو رارفلا ىلع قارعلا ةمك ارث اولمح نيذلا

 ةدوعلا عيطتسن انف انئش اذإف « ناجرجو ناتسهد نيب ةفورعم ةفاسملاو مهيقعتي

 الو ناطاسلل مالا نإو كاذكهنإ : رصن وبأ لافف . نيعوبسأ ىف روباسن ىلإ

 . « كاذكن اطلسلا لاَقف . ريزولل ةبسنلاب ةصاخو اولاق ام ركذ نم ديبعلا ةلاحم

 نآ نلانبل

 بهذي ىنييارفسإ قيرط نع روباسي نم هنع هللا ىضر ناطاسلا راسو

 فو . لوألا عيبر رهش نم رثع قاشلا دحالا ماو كلذ ناكو ناج رج ىلإ

 رفسلا اذه ناكو . ىراس رانيد رم سأر ىتح نيديدش رطملاو دربلا ناك قيرطلا

 ام عم «رمملا اذه سأر دنع ( لضفلا وبأ انأ ) تنكو . "”ذمرادنفسا رهش ىف
 هذه ىف سباي أم اهريغو رطملا سابلو رمحألا ورفلا ءابقو سبالملا نم سلأ

 املف .دربلا ةدش نه كلذو « ايش 444 سباأ ال «ىناصح لع انأو « ىنأكو مايآلا

 « نيم#رف ةريسم دعب كلذ ناكو هانلخدو ( ىراس رانيد ) '”رانيد رم انغلب

 سجرلاب ءىلم ملاع ىلإ هتزنجا دقف ٠ لع البو سبالم نم تيدترا أم ناك

 )١( سرأم | نياربف لياق ىارإإ نيش .

  6م4 اند م. مسابمويلا لبملا اله فرع
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 ةكباشتم اهراجشأو عرزلا ةعناب ىضارألا تناكو نيحابرلا ىشو جسفنبلاو

 : عيدب لضفلا وبأ لاق 5 ةءوبوم اهنكلو ؛ ناتسربطو

 راجننلاو . نيحلا ىف ةثوهو نيتلا نم ةلكأ « ناجرج ام كاردأ اموناجرج»

 ازاظعو هدحل ىلع رافحلا فلساو ؛هدق ىلع تواتلا تحن « ىناسارخلا ىأذ اذإ

 سداسلادحألا موي ناجرج هنع هللا ىضرناطلسلا غابو «."''همسرب طونملا دعي

 ىف لزنو « قيرطلا ىلع وهو سوباق ريقب مو « لوألا عبر نم نيرشعلاو

 ءانثأو « ريبك ربم ةفاح ىلع دانآ دم همسا ةنيدملا نم رخآلا بناجلا ىلع ناكم

 امحاص ءاخل «قاش ىلاوملا ءانبأ دحأ قرس رخآلا اهناج ىلإ ةئيدملا هزايتجا

 اورضحت نأ ديرأ « ءابقتلل لاقو هناصح اذه فقوأف « وكشيو ناطلسلا ملظتي

 اذه اورضحأ" نأ لجألل اوندو هللا ءاضق نم ناكو اوعرسأف . نآلا مالغلا اذه

 ؟ كتقفن كدنعأ ناطلسلا هلأسف . اهقرس تلا ةاشلا هعمو ةقرترملا نم ناكو ءدلولا

 تيهئشأ اذإو ؟ انتيالو لهأ نم ةاشلا تقرس اذامل هلأسف . اذكو !ذكى دنع لاق

 دقل لاقف ؟ اريقف تسلو كرجأ تذسأ دق كنإف ماردلاب هرتشت مل اذاملف ملا

 ناجرج ةباوب ىلع هقنشب رمأو . نيمرجما ءازج ىرتس مرج ال لاقف تأطخأ

 اذه سانلا ىف ىداني ايدانم اوةلطأو « ةاشلا بحاصا هتدعو هناصح ىطعأو

 ىلع ةيهرلا تلوتسا اذه لجأ نمو . داليلا هذه ىف ادحأ ظبي ,نرم ءازج

 ءاطعلاب دحي ملاذإ كلما نإف . هتيعر ىعارلا سوسي هلاثمأو اذهيو . سانلا

 . اددب كلم راصو هيلع رومألا تدسف ىرجت نأ ىغبني امماكحالا رحب لو

 . ملعأ هللاو

 عم

 0 ك0

 )١( س ئسيفن ةخسا ىف تءاج ةريخألا جلا 045 ١



 هس راب و نع

 هيلع هللأ ةمحر نيكتكس لداعلا ريمآلا نم

 هاششمزراوخ لع ّصق لاق هيلع هللا ةمحر رصن ىبأ ةجاوخلا نم تعمسعو.

 اهوعبتا ىلا مهتسايسو مريسو كولملا لوح ثيدحلا ناكو «موي تاذ شاتنوتلا

 طقالجر رأ مل: لاق ءرومألا مهل تماقتسا امل اهنع اولدع ول ىلاو « مهتقو ىف

 عيمجب ةفرعملاو رييدتلا نسحو دوجلاو ةسايسلا ىف نيكتكس لداعلا نالعلسلاك

 ركملاب نايزوتياب ةيالوب حاطأو تسب ىلإ بهذ نيح ثدح لاق . .كلملا موسر

 مايخلا برضم ىف قدارسلا ىف ارخأتم موي تاذ ناك ؛ هل تّفَصو ةليحلاو

 هرظان نع نوبيغي ال نيذلا هنايلغ نم ةعستلا ىلاقدصأو تنكو « تسب ءارحصب

 باب ىلع لظنمب اذإو « نينثا نينثا هبابب فوقولا بوانتت انكو راهن ليل ؛ ةعاس

 عم مايخلا براضم جراخ تنكو « ىل ةبونلا تناكو « بحتني ذخأ دق قدارسلا

 حاصف ؛ ةبرحلاو سوقلاو فيسلا تلمحو عردلا تيدترا دقو ؛ ىحاص

 . هدنع هتلخدأف « ني ىذلا ىاشلا اذه رضحأ لاقف هيلإ تبجوتف ناطلسلا

 دقو * ةدحاو ةلض ريغ كلمأ الو ريقف لجر ىنإ لاقف ؟ كاوكش ام هل لاقف

 ناطلسلا ىئثغيلف « ناجلاب ىرمت ىلع لاّيفلا ىلوتسيو « ىلخت برق البف اوطبر

 انبهذو « هعم نيبكار نينثإلا نحن انكو « روفلا ىلع سىراطلسلا بكرف . هللا

 لايفلا اندجو ليخنلا انغلب نيح انأ ةبيجعلا تافداصملا نمو ؛ انمدقتي ىاشلاو

 ناطلسلا نأ ىردي ال وهو « ثلا عطقي ناكو ةلخنلا هذه ىلإ ليفلا دش دق

 ىل لاق . لاّيفلا حور ضبقيل ىنأ دق توما كَم نأكو ء ديعب نم هاريو فقاو

 بلصاو ةلخنلا علطا مث ليفلا ىلع دعصاو سرقلا نم رئولا كف ةيكرتلاب ناطلساا

 يارس عانق ؛رقلا فطخم الغتشم لجرلا ناكو تبهذف . سوقلا روب لايفلا

 رثولا عض أ تعرشو هيلع تضبقف ؛ كرحتي الو هدنع تلصو دق تنكو تفتلا



 ب ةملإ

 ةآر ةلخنلا ىلع نم ينيمرب داك املو « هسفن نع عافدلا لواخ هقنخأو هتبقر ىف

 ؛ هيلع ىثغ ناطلسلا توص عمس اءلف هبجو ىف خرصو انوحض عرسأف ؛ ناطلسلا

 ؛ه١ .هب لايفلا دشيو نسر ناطلسلا رمأف « ىمرم زاجنإ نم تاكمتف فعضو

 ةبهر انه نم تثدحو . ةلخنلا هنم ىرتشاو مرد فلأ ىااشلا ىطعأ هنإ مث

 باصتغا ىلع أرتجا ادحأ نأ رأ مو عمسأ ل ؛ هدبع لاوط « ىنأ ىح « ةميظع

 اقلعم لايفلا ناكو تسب ىلإ ةدع تارم انبهذ دقو . ةبج ةيأ ىف رخآ ءىش

 هذه لثمبو . لجرلا نامج طقسو نسرلا اوعطق ةياهنلا ىفو . ةرجشلا كلت ىلع

 ناجرج لهأ عيمجو راجيلاكاب كرت دقو . دالبلا ف نمآلا بنتسي ةيسايسلا

 ناورش ونأ مبعم اوصصو « ىراس وحن ةبهأ ىف اوراسو « ةمعنلاب ةئيلملا مهتويب

 هوجولا نم امهريغو يوآدرمو ربك آرهمش لثم نيمدقملاو نايعاألا عمر بح ونم نبا

 « دوعسم ناطلسلا ءاج ىلاتلا مويلا ىفو . مهعم دهاعت دق راجيلاك اب ناك نيذلا

 دقو « فالآ ةعبرأ مهن] ليقو « اعيمج ناسرفلا عم برعلا ىدقم ةفاك هعمو

 ناكو ؛ مهف نيمدقملا ىلع عاخو هتياعرب ناطلسلا مهلمشف هاكردلا ىلإ اوءاج

 مهم ةيقب لازت الو « هاكردلا ىف اوثبل دقو « نييناجرجلا ةوق دامع برعلا ءالؤه

 نوكحتي اوناكممنال مهنم صلختلل ةصرفلا هذه روتنا راجيلاك اب نإ ليقو « انه

 ىذلا فارصلا ديعس ىبأل ناجرج ناويد بحاص بصنم اودنساو . هنوؤش ىف

 ء«دلبلا ىلإ راسو ةعلخلا ىدترا دقو ٠ ىزاغ رالاسهمسلا ادختك لبق نم ناك

 اوناكو « نيرافلا لاومأو تانارس نع ثحبلاو لاومألا مست ىف ذخأو

 ء بهن هرثك أو « هلقأ الإ ةنارؤلا ىلإ ارث مو ؛نودحي ام لك ىلع نولوتسي

 روح ونمو راجيلاكاب لبق نم لوسر ءاجو . لاوحألا هذه لثم ىف ىراجلا وه اك

 ببسلا نإو « نوعيطم ديبع مهنأو كلم ىف لون دق ماعلا ناطلس نإ لوقي

 ؛ ةفايضلا بجاوي مايقلا ىلع مهتردق مدعل مؤايحتسا وه اذه ىلإ مهب ادح ىذلا

 ميباجأف . ناطلسلا هب رمأي امب مهتقاط ردق مايقلا نب رظتنم ىراس ىف اوماقأف
 ( ىقري 7-981 م١
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 اهسقط نآأل ايبف ةماقإلاو هاما : هجوتلا لع انمزع دق انأب ناطلسلا
 . وحنلا اذه لع لوسرلا ديعأو . كانه ىغبني ام لكب صأتسو . ةمءالم رثكأ

 6ه؟ريزولا عم ناطاسلا ىلتخا 'راهنليل برشأ انكو ؛ مايأ ةرشعءاضقنا دعبو
 فاالآ ةعبرأ عم ؛ ركسعملا اذه ىف دودوم ريمأألا طبارب نأررقو ةلودلا نابعأو
 ىلع ؛ شاتنوتلأ بجاحلا مهمدقم نوكي نأ ىلع مهيمدقمب فنص لك نم سراف
 ةنمأتسملا برعلا ءالؤه نم نافلأ بهذي نأو ء ريمألا رماوأل عيمجلا لثتمي نأ

 ناسرف 1ر٠ فالآ ةنالثو تالبطصالاب لكوملا ىريب مبعمو ناتسهد ىلإ
 رماوأ ةعاطإ اضيأ مهيلعو « دونهلا نم مهفصنو كارثآألا نم مهفصن « ناطلسلا
 هنبا ناطلسلا دوزو « ناتسهد ىلإ دنجلا راسو ؛ ةولخلا تبتئاو . دودوم
 امهنمو ؛ ناجرج نم راس لوألا عيبر نم رشع ىناثلا نينثإلا موي ىفو . هحتاصتب
 دمت ال اشارحأ هب نإ ليق ؛'""لبدا ةمشبم فرعي قيرط ىف نالزنم داباربسأ ىلإ

 ةدحاو ةرم ترطمأ ولو « رطملاب ةئسلا كلت ىف ءامسلا دجت لو . ةيراج اهايمو

 الضف ةوخر عاقصألا كلت ىف ضرألا نأ كلذ « ةدوعلا ىلإ ريمألا رطضال
 مزال عوبسأ ىف ةرم رطملا اهباصأ ولف ؛ اهب تاونقلاو تاريهنلا ةريكو ابقيض نع
 اذهل ىنأف اهزايتجا هل ىتستي ىّتح « اليلق ناك امهم « مايأ ةعضب شيجلا راظتنا
 كلت عرقوب ىضق هللا نكلو ؟روبعلا ناطاسلا عم ناك ىذلا ميظعلا شيلا
 ىتلا عاقبلا كلت نع راطمألا نميخ- هئاضق ىف فطلف ناسارخ ىف 7 || نئفلا
 اذهب قيرطلا ع اب نأ رس ىف ناطاسأا ع سل ىح كلذو ؛ رطملا ةعاد تناك

 «ىجيس ملمأ غلبيف ريبكسلا شيجلا

 لق |وناكو 4 دابا رثسأ ناطاسأا غلب ىناثلا عياد روش نم رشع كلاثلا فو

 « ىراس قيرط لب ا ةنيدلا لع فرشأ ةور لع ةرييك ةميخ هأ أويصت

 00 ا ل

 ) )1١ةرطنق نينامم اهانمم ,



- 

 عضوملا ناك. ىراس داوس اهنم دهاشي ناك ثيح ةعفت م ةعساو ةميخلا تناكو

 ءرصن ىبأل قوب لاق . نيواودلاو تاقدا رسلا هتحت نم تبصن دقو ةجيلا ديدش
 ناطلسلا هبح ؛« بلقلا بيط ناكو ةتكن بحاص لجروهو « دنجلا سرا- ناكو
 رالاسهيس شات رف اهنيح هنإ ٠ : روبنطلا ىلع فرعي ناكو دنجلا نايعأ عيمجو

 هيوب لآ هحنم دقو « ناجرج ىلإ ءاج روجميس نسحلا ىبأ هجو نم نييئاماسلا

 ؛ ةويرلا هذه ىلع ةريبك ةميخ بصنف « ةيحانلا هذه دابع نب ليعمسإ بجحاصلاو

 تلادو شا تامدقو « دنجلا ةسارح ىلع موقأ تنكو « اباش (قوب انأ ) تنكو
 دق دوعسم ناطلسلا وه اهو كلذك دوم ناطلسلا تامو « نييروجميسلا ةلود

 ؛ه» ريطتف . « لجأ اند دق نكي نأ فاخأو « انه ةميخلا هل تبرضف ءاج

 ىلبالاب تامو ةادغلا ىف لتعا هنإف « هاشخم ناكام ققحت نكلو . اذم نيكسملا

 هربع نم نيعسفلاو ةثلاثلا فوهو لجرلا اذه تومب نأ بحي نمو . كانه نفدو

 ناكو . دنهل ىف دومم ناطل..لا عم اهاج خسارفلا فال آراس دقو هشارف ىلع

 ةراجحلا نم حارجلاب نمتأ دقو عالقلا كد ىف كرتشي هتيأر دقو ؛ الماك الجر

 :٠ تومت ضرأ ىأب سفن ىردت امو : ديري ام غلبو لاوهألا بكرف , اهريغو

 : لاف نيح قعإ وبأ نسحأ دقو

 مقسي مو دحللا ىف مبصأ ةرغ وذ دقري امبرو

 موهفت و ريقلا كطاخ هراق 2 ثمملا عضاو ب

 حابصلا دنم « ى رخأ مايأ ثالث ةوبرلا هذه ىلع بارشلل ناطاسلا طشنو

 ؛ امبم ةئيلم ةعقبلا كلل نيثاسب تناكو « جترانلاو جرا مسموم ناكو : رك ايلا

 انوصغو منرانلاو جرتألا نم !ريثك اوفطقي نأ رمأف ؛ لع نم ىءا رت تناكو

 امد مث ؛ سودرفلا اهنأكف ةوبرلا تنيزو « ةميخلا لوح اهوفصو اهرام

 . ًاديعمسو اربط اموي ناكمنأ قحلاو ' نوبرشي اوذخأو نوبرطملا ءاجو ءامدنلا



 دس عمو اس

 ىفام ةصالخو تلصو ىتلا لئاسرلا مدقي نأ رصن ابأ ىذاتسأ ناطاسلا رمأو

 ناطاسلا هل لاق كلذ ءانثأ ىفو . بارشلل هساجأ اهتءارق نم غرف اءلف . بتكلا
 بايشلاو كلملاب نيل ناطلسلا ةايح ىف ةيقبلا ىذاتسأ لاقف . تام دق فو. نإ

 نأ ىالوم ملعيل نكلو ؛ مهل ريخ كلذ قف هاضرو هتعاط ىف هديبع لك كلبيلو

 نكلو .هلحم لح نأ عيطتسي هلاليثم هلك شيجلا ف فرعأ تسلو بهذ دق قو

 لوانتي نأ اذه هلوقب ديري رصن ابأ نأ هدلخي رؤدي ناكو ءىثب هبحي مل ناطلسلا

 مالك ناكو . هلثم دحأ هفلخ ال مدخلا نم تومي نم لكنأب نيرخآلا مادخلا
 ايندلا او.ثتف ول مبنأ لوقلا نكميو . هلثم دحأ وب دعب سيلف ءاقح رصن ىبأ

 « ثحبلا وه لمعلا رادم نكللو « قوب لثم دنجلا سراح ىلع اورثعامل

 باتكلا اذه ىف تنيب دقو . ريسيب وه امو اريسي هونظل ةفخض رمألا اوذخأ ولو

 ؛ ةجاحلا دنع مدحي ناك ث يح هلاجر ىبري هيلع هللا ةمحر دوم ناطلسلاناكف يك

 ةيعرلا ةياعر ىنعم ىف طاقنلا هذه تركذ دقو « هلاجرب ربظتسي ناك هنأ مرج ال

 . هريغو راجيلاكاب لاجر نم نورخآ لسر انه لصوو . ديفت نأ ىمع ؛ه4

 حمست ال ةقيض قرطلاو نوعيطم ديبع مهنأب ةيوفش لئاسرب مهعم أوثعب دقو
 ردق ىلع هميدقتل نودعتسم نحنف «ءاشي ام ناطاسلا ىمأيلف : ىلاعلا باكرلا ريسمب

 ىراس ىلإ بهذ: نأ اندصق نأب اوبيجأف . ةعاطلا ضورف ىلع الوزنو ؛ ةفاطلا
 . لسرلا داعو . ىغبني امب أن كلانه لصن نيحو « ىحاونلا هذه دهاشن ى

 عبير نم تيقب مايأ ةينامل زورونلا موي دابارتسا نم ناطلسلا بكر كرحتو

 , ةادغلا ىفو . رهشلا اذه نم تيقب مايأ ثالثل سيلا موي ىراس غلبو ىلاثلا

 , شيلا نم جوف هعمو "”بجاملا ىجلاواو نيكتشون ةبرق ىلإ لسرأ ةعجلا

 ب ىنغ ةخسن ىف ءاج أم ىلع هانسر دقو هم س ىسيفن ةخسن ىف مسألا درو ادكه )1١(

 ةحفؤصلا هذه ىف هاركذ امم ضايف ىنغ لدع دقو ( 4564 ص« ىملاوبو نيكتشوأ ) شاؤ

 ساحشألا ياسأ تس روف ْق ىسوفل هراذ و ءانتأ 3 مسالا اجردأ 0 ( 4886سص)

 , 7 ؟1 يم



 هذه متفل كلذو « ناجرج نايعأ نم خيش هيلع موقي نصح ةيرقلا هذهل ناكو

 ناكو ؛ شيجلا ديرب بحاص بصنم ىف داشلد نسحلا انأ هعم دفوأو « ةعلقلا

 .ىراس نم ادج ةبيرق ةعلقلا هذه تناكو . نسحلا وبأ هب فلك بصنم لوأ اذه

 «دحاو موي ىف اهيلع اولوتساف برحلا ٌتاودأ نم اولخ تناكو اهيلإ اوراسف
 دنجلا نأ رصن ىبأل نسحلا وبأ حو . اوداع ام ناعرس م « ةلح لوأ نمو

 ءىجو © نسمحلا ىبأل رمأللا بتتسي ملو « ءاسنلا اوحابتساو « اريثك اوبن كانه

 سلجلا ىف كلذ ركذ دقو ءافخلا ىف مت ام لك فرعي ناكو ؛ لاما ضعبب ةئيرخلل

 .دلج ديدس لجر نسحلا ابأ نأ ناطلسلا ىدل ررقتو « لوبقلا زاحو ىلاعلا

 ثالثو زوم عم نصحلا ىلع اًمئاق ناك ىذلا خيشلا اذبب هاكردلا ىلإ اوتأ دقو

 خيشلا ىلع هفطع ىدبأو ناطلسلا مدن دقو « اسهل ىثري ةلاح ىف اوناكو « تانب

 ديزت اهنأل قئاقحلا هذه فشكنم دب ىل سيلو . هوداعأ مث حفصلا هنم بلطو

 ريسختلا خئاسلا نم سيلف « ىوسلا قيرطلا ىف اهب خيراتلا ريشيو « ةربعلا

 دقفمنأ دقىجلاولو نيكتشون ناك اذإو . هتباتك ىف ريذبتلاو ريتقتلاو فيرعتلاو

 .٠ هأدب تمدق أم هأزج 50ه ّقأ

 . لمآ ادصاق ىراس نم ناطلسلا راس ىلوآلا ىدامج ةرغ دحألا مويو

 ثيحن قيضلا ةديدش تناك اهم انرس ىلا ىرخالاو اهنم انرضح ىّبلا قرطلا هذهو

 نيم نع ماجألا اب فحت تناكو ةثالث وأ نيسراف نم رثك أ عسن نكن مل

 ليفلا لع رذعتي ثيح ةقفدتم اههايمتناكو ؛ لابجلا حوفسىلإ كباشتتو لامشو

 بجعلا ىلع ثعبي اربهو بشخ نم ةريبكةرطنق انيأر قيرطلا اذه ىفو . روبعلا

 هذه ربع ىّتح ةمجلا باعصلا شيجلا ىناعو' . ىوتلملا سوقلا هبشي ديدشلا

 ناويح :لك ةبقرلا ىتح ىطخي ناك هنكلو «اقيمع رْلا ءام نكي ملو . ةرطنقلا

 . ةنيدملا لخدم هنآل انه اولزن دقو . ةهجلا هذه ةروعو رس ره اذهو ( هريعل

 نأ ريبكش بج عيطتسي ةعساو ةحاس ىف ةيمان ةليوطو ةريصق شئادثحلا تناكو



 تم 1/3 به

 « لمأ ىّدقمو ىلع نب رصان لبق نم لسر ةثالث ناطلسلا ىلع دفوو ءأبب لي

 مودقب أوعمس نيح مهريغو : آربشو راجيلاك ابو رهح ونه نبأ نأ اوديو

 لئانب اوعمجتي نأ لع نابورو روكو لتان ىلإ اوعراس ؛ لمآ وحن ناطلسلا
 نع اورجي اذإ اومزعو .ناطلسلا دنج عم اوكبتشيل ةقيضلا تارمملا ثيح
 . ناليج ىلإ اوبرهيو « فافخ مهنأل ؛ رالاكة بقع اوزاتحي نأ ىلع . كانه ءاقبلا
 انه انقأ دقو . ناطلسلا ديبع انلك اراعرلاو نيمّدقملا ةيقبو رصان ىعادلا نأو »

 ىلعو « لمآ جارخ مكنع انطقسأ دق انأب ناطلسلا باجأف « . هب رمأيام راظتنا ىف

 . نيرافلاب كاسمإلا انتياغ امنإو مهعم انل نأش ال انأل اهكامأ ىف قبت نأ ةيعرلا

 .رابخاللا هذبب لسرلا داعو

 «ىلوألا ىدامج نم سداسلا ةعمجبا موي لمآ غلبو ؛ريسلا ناطلسلا ثحو
 45 مههوجو ةليمج « ناس وأ لجر فلأ ةئامسمخ نم رثكأ هئاقلل جرتشو

 ىرتس وأ ىروت وأ ىواطش ناسايط ريغب ادحأ مهد رأ و ؛ مهتسبلا ةئسجح

 ثحو . مهدأع ىه هذه نإ ليقو « ةطوف ىمسيو ديلاب عنصي اع وأ ىطق وأ

 ,اهدودح ىلإ ىضمو هنايلغ ةصأخ نمحوف عم ةنيدملا للصم نم ريسلا ناطاسلا

 راسو اهب لرنف ةميخ تميقأ اهنم رخآلا بناجلا نم مسرف فصن ةريسم ىلعو

 ركسعملا اوءاج ثيح ةنيدملا لخدو ؛ ىارسلا نارلغ عم شيجلاب ىدغتكب رالاسلا

 نسانلا مفرو . دحأو مرد دححأ نم بصتغي ال يح "”سرحلا اونيعو

 [نأ ) تنكو . لبق نم امهلثم اوري مل ةدعو ًاشيج اوأر مهْنأل ءاعدلاب مهيدبأ
 ؛ يح ةليمج ةئيدم تيأرف ء شيجلا لوخد لبق ةنيدملا تاخد دق ( لضفلا وبأ
 ثادحالا نم عقو ام ىورأ اذه دعبو . ءادعس اهلهأو ةحوتفم اهتناوح لك

 ىيمراقلا ناس ىعفل نم اهنأب ه550 س ىميش اهرسفو ٠ نايشابنج هيسرافلا ةملكسلا )١(
 ' . سيل را مع ىرللا شارو مالسلا يكل



 دس أل طع

 ةدعبو ؛لابقتسالاب ةأدغلا ىف ناطلسلا نذأ . ميحج ىلإ لمآ سودرف تبلق ىلا

 لاقف ٠ لئان ىلإ ةلخلا ىسفنب دوقأس ىنإ » : لاقو ةلودلا نايعأو ربزولاب لتخا
 ةسفنب ناظاسلا بهذي ثيحب نزولا اذه نييناجرجلل مبق" الأ ىغبني » : ريزولا

 أذإ لمع نمانل قبي اذام نايعألا لاقو « . ءاظع ةداق دما هلو انهف مه رثأ ىف

 «ىرأام اذه » : ناطلسلا لاقف ؟بصنلا اذه مثجتل ةيلاغلا هسفنبناطلسلا ىدصت

 ريرحتل هعم رصن وبأ نوكيسو رومأللا ريبدتل لامحألا عم انه ريزولا مقيسو

 جوف انعم ريسي و هجو ىأ ىف طايتحا نم مزلي ام لك دعيل بجاحلاو لئاسرلا

 تش نم سراف فالآ ةينامو مالغ ةئامسمخو فلأ نم ءابوقألا ناءلغلا نم

 لمحت لمج ةئامسخو نوصحلا متفق تادعمو ةليف ةرشعو ةزاتمملا فانصالا

 بهذأس ىنإف لامعالا هذهل اودعتساو « كتيبخأ ىف اوميقأو اوعجراف :رئاخذلا

 قيبو « بتاكلا ىقارعلا انعي ءىجيسو ؛ لاوحآلا نكت امبم ءاسمملا ىف ادغ

 ىف ناطاسلا بكرو . ناطلسلا هب سمأ ام اودعأو روضحلا عجرف « . انه ءامدنلا
 «(ها/س وكلا تفدو «ةمدقملا لع راسو « ىل رالا ىدامج نماثدحالاة ال فصتنم

 , جوف دعب اجوف شيجلا ةيقب ممرنأ ىلعو ىا رسلا ناءلغ نم جوفلا اذه راسو

 الزنم اوعطق امو «رهظلا ةالص نيح ةادغلاىف لتان اوغلبو . ةلمأك ةبهأ ىف مهلكو

 ناطلسلا نأ مهيلع بخ دقو ءةماث ةبهأ ىلع مو نيدماص نييناجرجلا اودجو

 ءاثالثلا موي ىحض ىفو .نيبأس امك اناوع ابرح تناكو . هسفنب مهيلإ مدق دف

 مهفلا ةراشب ىأرسلا نائلغ نم ثالث ءاج ىلوألا ىدامج نم نولخ ةرشعل

 رم ناطلسسلا مولسرأ دقو «اولاق ام قدص ىلع اليلد ناطاسلا متاخ مهعمو

 بجاحلل مئاخلا اوماس دقو نيعرسم اوناكو «معتفلا مث نأ دعب ىغولا ةحاس

 - رمأو ءضرألا لبقو « فقو مث هلّقو هذخأف « ىارسلا نالغ رالاس ىدغتكب

 ىارسلانابلغب اوفاطو . ركسعملانم ىود عفتراو « قاوبألاخفنو لوبطلا عرقب

 يرشلا هذه رصنلا ىنأ بجاحلاو .يزولاك نورضاحلا نايعالا رّدقو ةنبدملا



 انت 4رإراب كس

 بجاحلاو ريزولانم ًاباتك« ميتفلا اذههل ني رك اش «ناطلسلا |وبتكو . اهردق قح

 4 بتك ام عورأ نم اراتك“ لئاسرلانأويد بحاص ) ناكشموبأ بتكو ' سانلاو

 « ىنعملا اذهب ًاباتك متاذملا ىنعم ىف طق رأ م الئاق كلذب ريزولا فرعا ثيحب

 : ىنتملل تيبلا اذه هباتكىف جرخأ دقو

 '"”نإياذملا نم برض ىدعلا مالك امإو كالع ىف رس٠ هللو

 ةدع ف تلق اك تعاض اهنكلو باتكلا اذه نم ةروص ىدنع تناكو

 ىارسلا نابلغ نم نيمالغ ىدختكب دئاقلا نّيع دق و ؛ خيرأتلا اذه نم عضاوم

 متفلا ةلاسر تءاج ءاشعلا ةالص نيحو ةلاسسرلا هذه لم هدنع نم نيمالغو

 : ايف ءاجو ناطلسلا ءالمإ نم تناكو قارعلا طخ

 بعبصإ ًاشارحأ انعطقو ؛ رفسلا ف ليللا انيضقو لمآ نم رس نيو »

 دق انكو « رولغلا ةالص نيح رابنلا ىف لثان انغلي ؛ نيطايشلا ةدرملا لع اهروبع

 فصتا الف . انلوصو دعب ليالا لاوط دفي شيجلا ناك ثيح ىطخلا انعرسأ

 ىو . ةدحأو ةعفد نيتلحرم انعطق دق انك انآل ءاولصو دق ًاعيمج دنجلا ناكل يللا

 نبأ عم مهتعتمأ اورّيس دق نييناجرجلا نإ اولاقو سيساوجلا ءاج نينثالا ةادغلا

 أوبصنو ةنيدملا نم ىرخاللا ةيحانلا ف اوركسع دقو 4 لتان ةنيدم نم ربح ونم

 اذه ىلإ ءاج دقو « مهتعتمأ عم مهاجر نم نيرجاعلاو مهاقثأ اوكرتو « مايخلا

 نوراتع ةلاجرو نوريثك ناسرفو مك اربشو راجيلاكاب ةنيدملا نم بيئاجلا

 1454 «قيضلا ةديدش ةرطنق كلائهو ء نيزرابملاو نيمدقملا نم ةعاج عم وبرج

 يوقاك ىلع ليفملا بياش مايق رك ذي ىلتنا اهلاق ىلا ةديصقأا نم يناثلا كيبلا وه اذهو )١(

 : اهبملطم قلاو ةئاعالثو نبعب رأو نامت ةئس قيمدب هلتفو

 ثارمقلا كئادعأ ند ناك وأو ناسل لك موعذم كودع



 كلذ ىلإ رم قيضأ ىبف اهيلع اولوتسا دق « اهريغ روبعلل قيرط نم سيلو
 شارحلألا هب طيحت دحاو قيرطلاف ؛ ةرطنقلا هذه دنع نولتاقي فوسو ؛ لبسلا

 نِإف ةمرملا مهب تلح ول هنأ ىلع ةينلا اودقع دقو « رابنآلاو ناردغلاو هايملاو

 ىنراحم ةريخ نم نوسمخ ةزطنقلا ىمحتو « قياضملا نم نودوعي ناسرفلا

 اوكرت دق مهاجر نأ ميدل ققحتي ىتح نوطباريو نورباصيو نييليجلاو ةملابدلا

 رخآلا بناجلا ىف ةلئالا لقاعملا ثيح لخادلا ىلإ اوبحسناو مهتاركسعم

 لاوحأللا هذه انيدل تققحت نأ دعيبو . ءادعألا نم نمأم ىف اوحبصأو

 ةليف انبكرو نشوجلا انسباو بحب ام لكب انرمأو « رمآلا اذهل ةدعلا انددعأ
 طاحأو « برحلا تاسوك عرقب انرمأو ؛ دهملا ىف انمامأ ةحلسألا تعضوو

 اليف مممامأ اوقاس دق ةعامج اتمدقتو « لجارو بكار نيب نايلغلا انتليم

 انرثأ ىفو انرسو « برحلا ىف اهرهمأو اهرهشأو اهاوقأو ةليفلا ربكأ وه
 ةرطنقلا هذه دنع انيقل لبسلا اذه انغلب املف . ةاثملاو ناسرفلا نم ىصح الام

 ناكو « ةنحاط برح احر ترادو « ةلاجارو اناسرف نييناج رجلا نم |ريثك

 نيب قرف الو « كرحتال لاجم قاضملا هذه ىف نكي لف « دنجلا ةرثك اهيف ريسعلا

 حمسي الو اًميض ناكملا مادام مهنم فلأ ةئامسمخ وأ لجارو سراف فلأ هلام

 اجوف نإو تابثلا ىلع اوأرتجا امل ةرثكلا هذبب اونوكي مل ولو . "”برحلاب

 ؛ انيلع لمح دقو . أمربم ءاضق مولع ءاضقلا ىلع ردقي نأك اندنج نم ادحاو

 ىف ارهأم املم أسراف ممدئاق ناكو « مهلاجرو مهنأسرف نم ددع ةيوق ةلمح

 ؛ اندبمو انتليف ىلإ نانسلا برض لصو ثيحب رمآلا غلبو ء رفلاو ركتلا لوصأ

 ودعلا لبأ دقو انسفنب ةكرعملا انلخد دقو . ابرض مهوعبشأ انيارس ناملغ نأ الإ

 هوحرخل نائسلاو مهسلاب ةمدقملا ىف ناك ىذلا لحفلا انليف اوب رضو « انسح الب

 ١, ةيشاع ه9 8 ص ىسقت هللا هزه موو ىسيقل حرمشبإ انذخأ 000
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 ! هي رط ىف هفداصي نم لدنجي ناكف ءانيلإ اجار ملألا ةدش نم باقتاف هوعرفأو

 ريغب برضل انفداص لحفلا ليفلا اذه نأ ولو ءاخراص هرثأ ىلع ودعلا فحزو

 ركذلا ليفلا نإف « راد نكم ال ميظع رطخ كلذ نع مدنلو ءانتليف كلش

 نسح نكلو ؛ ءىث ىلع قبي ال اعجار باقناف غهو ةكرعملا ىف حرج اذإ

 ريهن ثيح لبسلا ةفاح ىلع راسيلا ىلإ لام انيلإ اعجار هبالقنا ىف هنأ فدصلا

 باقثملا اذه ىلإ هريش هلضفب هللا فرصف « هيف ليفلاب ءىرجلا لايفلا قلأ لحض
 نوزرابملا رهظأو ؛ ودعلا ىلع اوم.جم اعيمج انلاجر ْنِإ م . هنم شيجلاو اناجنأو

 نم لجر انوحن لبقأو « ةلئاه ةرق ةلاّجرلاو ناسرفلاو ىارسلا ناسملغ نم

 دومعلاب هتبقرو هسأر ىلع هأنبرضو « ليفلا قوف نم انحصف نييناج رجلا ىدقم

 حرصف هيلع اوزهجيل نايلغلا هوحن عرسأو ؛ هداوج ىلع نم هتطقسأ ةبرض

 داوجلا ىلع نم هلازنإب انرمأف « يك آربش هنإ لاقو نامآلا بلطي انب اميغتسم

 موعبشأ دق انلاجر ناكو ؛ ارارف أولو اريسأ ناجرج لهأ هآرابلف . هرسأو

 مهلاجر حرم ريثك ةرسيو ةنمب ارارف ىلوو « ةرطنقلا اوغاب ىح ارسأو التق

 اهدنع فقوملا ناكف ةرطنقلا امأ . اوقرغأو اولتقف ربنلا ىف مهسفنأب اوقلأو,

 كإهو همصخ ىلع قيرف لك ضقناو . ةنحاط برح اًهطوح ترعتساو ؛أريم

 ودعلا دنج ظفتحا دقو ؛هذبك اسورض ادرح ىقايح ىف رأ لو «نيبناجلا نم ريثك

 ةلاجرلل نكي ملو . اديجم اعاد اهنع اوعفادو رصعلا ةالص برق ىّتح ةرطنقلاب

 ميعمو لاتقلا ىفاسا رم انتلاّجر دشأ مدقت اريخأو « بناج ىأ نم ليدس نم اهلإ

 تبجح امابس ودعلا اورطمأف « ةلماكلا ةدعلاو ساوقألاو بارحلاو سورتلا

 كلذ نم.مهنكم دقو . ةرطنقلا ىلع اولوتساو ةقداص ةلمح هيلع اولمح مث سمسشلا

 دق ةيكنهرسأا نم نودعي نم ةتس وأ ءابوقأللا ودعلا ةلاجر نم ةسمخ نأ

 عرسأ ةرطنقلا دنع ودعلا ربما نيحو . انفوفص اومدقتو هونمأف نامآلا اوبلط

 نإ نولوقي ناسرفلا نم ةعامج انيلإ عجر دقو مانعبت مْ انتمدقم لاجر اهلإ
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 ركسمملا اوبلق دقو « نيمزهنم اعيمج اولو اريسأ ميك آربش اوأر ذن. نييناجرجلا
 انلزت دقو . خبطلا رودق ىلع اولوتسيل بقع ىلع اسأر مهدنع ام لكو مايخلاو

 نيذلا « ناسرفلا بقعتو . هب لوزالل حلصي اذه ريغ عضوم نكي ملذإ كاه
 نايعأ امأ ءفنص لكنم ةلاّجرلا نم اددع اورسأف ودعلا ءاطسق ةحارلا نم اولا
 قيرطلا ناكو . رارفلاب اوذال دق اوناكف ؛1.ناسرفلا ةربمو نومدقملاو شيلا

 تحرش دقو .اوعجرو مولع فكلا ىلإ مودراطم رطضاف قيضلا ديدش

 ةيحان ىلإ كانه نم اندع دقو . دعب ىمألا هيلع نوكي ام ررقتي تح ىرج ام

 3 « لجو رع هللا ءاش نإ . ةعرس ىف اهبلإ لصنل لمآ

 نم رشع ىناثلا تبسلا موي لمآ هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا غلبو
 صمأو هيف ميقبل ناكم ىف فتوت دقو « ًاروصنم ًارفاظ الاس لوألا عيبد

 بحاصل لاق دقو . لابقإلاو نيلاككلانه لزنو ةريبكلاةميخلاو قدارسلا بصنب
 متنفلا بتكتح ةكلمملا فارطأل لسرت نأ بحي رصن ىنأ لئاسرلا ناويد
 .ىارسلاناءلغو ناسرفلا اهيراسو بتكلا تدتكو . نيرشبملا دب ىلع انحتف ىذلا
 فيرشلا ةمدخلل مدقت دقو ؛ ادوبشم اموي ناكو «لابقتسالا: نذأ ةعملبا مويو

 ساجأو ءابخلا ىف سلجا هريزول ناطاسلا لاق دقو. ةنيدملا نايعأو ىولعلا
 ساجأو ءابخلا ىلإ ريزولا راسف .اثيدح مهعم انل نإف ةنيدملا نايعأو ىواعلا
 نوبرطملاو ءامدنلا ءاجو وبللا ف ءىدبو بارشلل ناطاسلا طشنو « سانلا ءالؤه

 , نيرشملاو متفلا بتك هيج وت ى ةقشملا نم قلام ةرثكل رصن وبأ عجر دقو

 تيهذف ىناعدو شارفلا ءاجخل «ىل ةبونلا تناكدقف لئاسرلا ناويد ىف تقأ دقو

 لاقو « تسلل سواجلاب ىلإ ريشأف تختلا نم تبرتقاو قرولاو ةأودلا ىعمو
 نأ بحي امو ناتسربطو لمآ نم لّصحب نأ بحيام بتكصأ ٠ ناطلسلا
 فلأو «ىروباسينلا بهذلا نم رانيد فلأ فلأ وهو ليعمس] لبس وبأ هيبج

 ةسمخو , داجسلاو تابروفحنا نم ةعطق فلأو ؛ اهريغوةيمورلاةسبل آلا نم ةعطق



 رك ذأو ريزولا ىلإ ةخسنلا هذه ذيخ لاقف تق مث اذه تبتكف . ءاسكف ال.

 الماكهلاسرإب اوعراسيو «اءلط ام اوربديل موقلا ءالؤل لوقي ىّتح انيأر هل

 اوذ+أيل تاءارب دنجلا حنم نأو ءاجرختسم مهبلا ثعبن نأ ىلإ رطضنال ىتح

 ةلاسر هتغلبو ارس هيلع اهتضرعو ريزولل ةخسنلا تذخأف . فنعب لاومألا

 !منوقرحنو دالبلا هذه نوبهأي مهنأ ىرت تنأ اه » : ىل لاقو كحضف ؛ ناطلسلا

 أذه نإ« | ء«مردفالآ ةثالث ىلع 1 هذه نم لصع .نلو 3 أدريس كسفنف

 ىلع اولصح امل بقع ىلع 45١ أس أرابلك ترامارخ أوبلق ولو ٠ يظع م

 هاعد امبإو « بارشلا ىف كمهنف ناطلسلا امأ « ةسلالا كلتو لاومألا هذه

 « نارلاو لاومالاو معنلا ند هب دل أم 0س انلا ىدإ نأ هنظ لوقلا اذه لإ

 نأ اوملعإ :٠ لاقو لمآ نايعأو ىولعلا فيرشلا ىلإ ثفتلا ريزولا نإ م“

 نأ دعبو «هوصعو مهئاطلس هجو ىف مهفويس اوربش نر دعب نييناجرجلا

 طبضيل ىوق مك اح انه نيعيسو ؛ مهيعأب دالبلا هذه اوري نا مهنإف « اوتتش

 : قاشم نم مقل امم نوحرتست فاوسو؛ مزراوخ ىلو ىذلا اذبك نماآلا

 نم ًاريثك قفنأ ناطلسلا نأ اوبلعاو لاق مل . ًاريثك نرويلمآلا هل امدف

 ) نيملاطلا موقلا ءال وه لع ىطشي ىدحو «انه ىلإ هشاتج راسل ىح لاملا

 ق لذبنس اولأقف . 4 اقمال اراك أومدشي نأ دالبلا هذه َُن ايعأ لع بجيش

 ىرجو ؛ نورسعم ابلهأو ةريقف دالبلا هذه نإف «انتفاط ىف املك ةعاطلا

 مرد فلأ ةئام ناتسربطو لمآ نم انراثث نوكب ن نأ ىلع نامز ذنم مسرلا

 رثكأ انلإ بلط ولو؛ ةطسالاو كن ايروفجلا نم رادقملا' أذه ىواس و

 نآلا سيئرلا ذاتسالا رمأي اذامف ةميظع ةقشم ديكتت ةيعرل' نإف اذه نم

 تايلط نم ةخسنلا هذه نشل ليصحتب ناطلسلا 9 دقل : لاقف

 2 بتك ام لعجأ نأ رمآلا رسبأ لال .فإ 2 لاقو 0 9 تبو ديو سلا
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 نيجتال ىح ىحاونلا عيمجو ىراسو ناتسربطو ناجزوج نم ىجي ةخسنلا
 ثيدحلا اذه لمآ لهأ عمس الو« مكيلع 5# ةيفيكب مكدحو مكنم لاومألا

 ىلع ةباجإلا عيطتسن ال انإ اولاقو «مهرمأ ىف اوراحو « مهيدبأ ىف طقسأ

 نذأ اذإف لاملا اذه دادس ىلع ةقاط دحاألل سيلو « ةبديلا ىلع ثيدحلا اذه

 , رماألا مهيلاع صقتو ألما ىلإ عجرت انإف انل

 : الئاق باجأف « هل تلقو تبهذف : تعم ام ناطاسلل لق ريزولا ىل لاقف

 اذه نإف عفدلل نيدعتسم ادغ اودوعيلو مهموق ىلإ مويلا اوهذيلف نسح اذه

 داعو .تعمس ام تلقو تخل .انه انثكم لوطي ال ىتح اعيرس ىجينأ بحي لاملا

 ناطاسسلا نذأ ةادغلا ىفو . ريذولا داع كلذكو « محلا مالع دقو نويلمآلا
 ىذلا لاملا اذه ىف كيأر ام هل لاقو ريزولاب هضف دعب ىلتخا مث لابقتسالاب

 دادزأ ىتنإ ىالوه رمع هللا لاطأ ريزولا لاقف ؟ ءالؤه نم هتبابج تررقت

 ريثك مهنم بولاملا لاملا اذه نكلو « دلب هعفدي ام ةناوخلا رمعت نيح ارورس

 نإ لاق ؟ ىالوم ىمأي اذاف . سمألاب روتفب ىمألا اذه نويلمألا لباق دقو

 « معو اهيف » ةيعاوط اولبق ولو « اهدحو لمآ ىلع روصقم ةخسنلا ىف ءاجام

 اربق لاملا مهنم ذخأيل ةنيدملا ىلإ ليعمسإ لوس ىبأ لاسرإ بجيف اولبقي ملاذإو

 اوناكو « لمآ لهأ عمجو « ءابخلا ىلإ ريزولا داعو .انررق ام ربكأ 9+4 ةبشنبو

 اننإ » : ىضاقلاو ىولعلا لاقف . ناطلسلا ةلاقمب مهتدحو , سمألاب |وناك ام لقأ

 مو اوقرفتو سانلا جيجض العف سلا اذه ىف انرواشتو سمألاب اساجم اندقع

 اورجاه دق سانلا نم اريثكنأ امل نيبث دقو « ءىث ىأ ميقتل ممدادعتسا أودي

 مالاو امثل بكترت مو « نوعيطم األ انيق دقف نحت امأ سماألاب ةنيدملا نم

 ريذولا ناكو .«لاوحألا هبضتقت امب ارمأيل سيئرلا ذاتسالاو ناطلسلا ديب نآلا

 اعدف . ناطاسلا عم ثدحتلا الاجم همامأ ري مل نكللو . نولوقي ام ةقيقح فرعي

 ماقأف . ةنيدملا ىلإ هدفوأو نايعالا ءالؤه هبلإ لسمو ليعمس] لبس ابأ ريذولا
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 ؛نيبراحلا نع هدشري مهنم هدي ىف عقي نم ناكو سانلا عمجو اناويد لبس وبأ

 ناسرفلا ناكو « مهليوعو ىانلا حاون هنم ولعي ال ناكم ةنيدملا ىف قبب مو

 ليعامسإ لبس وبأ عذوو . مهتداعإو نيرافلا ىلع ضبقلل نولوجتي ةلاجترلاو
 ىف راثلا اومرضأف « سانلا نم مهيئاور ىلع اهب اولصحيل دنجلا ىلع تاءاربلا

 ةمايقلا نأكف « نوديرب نم لك لع اوضبقو « تامرحلا اوحابتساو « ةنيدملا

 فرعي ال ناطلسلاو « ةرئاجلا هلامعأ ذيفنتب الغتشم ناويدلا ناكو . تماق دق

 ىح« قملا ركذيو هب هراخع نأ ىلع ةأرج دحأل نكي ملو ىرحي امم امش

 اوبم دق اوناكو . رانيد فلأ نيتسو ةئام مايأ ةعبرأ ىف دنجلا جرختسا

 ةحيضف تناكو . نما نم اويلسام ريغ كلذو «رادقللا اذه قعض سانلا نم

 ىلإ رفسال « ةينامث وأ ريشأ ةعبس دعب , تر وبلظنملا أجلي نأ ىلإ تدأ ىربك
 ابسرح « ةكم ىلإ كلذك اوبهذ مم ليقو ةفيللا نوخرصتس « دادغب

 ناكو * جاجللاو مالكلا ىف نوعراب مهتكلو ءافعض لمآ لهأ نإف ءهلل

 . نولوقي ايف قحلا مهل

 نكلو نيرخآلاو ىقارعلا نسحلا ىبأ قنع ىف ابلك رازوآلاو ماثألا هذه

 ىرحب نأ لع زيرعلهنإ ؛ لامعالا هذه لثم ىف ثيرتي نأ ناطاساا ىلع امازا ناك

 فرعي ال خيراتلاو كلذ ىف ليح ام نكلو « ناطاسلل دقنلا اذه لثمب ىلق

 «فاصنإلا اودارأو « لمآ ىف انعم اوناك نم لوصفلا هذه أرق ولو . ةاباحلا

 قاكميتم هنع هللا ىضر ناطاسلا ناكو . هيف ءارمالقح وه تيتك املك نإ اولاقل

 دنجلابناطلسلا راس ىلوآألا ىدامجنمايقي نيءورل 6+4 ةعملا مويو ؛ وبللاو بارشلا
 ديصوبارشلا ىفاوذخأو مايخلا تيصن ثيح ( نيوزق ) نوكسبآر حب لحاس ىلإ

 «دحأ ىديأ اهيلإ لصتنأ نود ودغتو حورت سنا رعلاك انفس اودهاشو « كمسلا

 ايل مىف] ميللاءاهدصقت ىتا(أفراا) ةضرُْلا ىلإ احضاو اهنم لكهاجتا ناك دقف
 10 0 ب سس يب بسم جساس وج بج مبسم وبسم

 ,( 059 ) ىسيفاو ضأيف ب ىنغ ىتسبطم يف اذكع (1)
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 .ابيلإ بهذ دق ناكو داشلد نسحلا وبأ اذه لكىلاكح دقو « ةريغصلا ةدلبلا هذه

 رثك أ ناكو ؛ لمآ ركس-م ىلإ ىناثلا ىدامجنم ىناثلا نينمثإلا موي ناطلسلا عجرو

 نم لجر بهذ دق ناك ءان:أللا كلم ىفو . شارحألاىف اوراوثو اوبره دق اهلهأ

 «شارحألا كلت ةفاحىلع ةيرق نم جباثلا نم اليلق رضحيل ىدغتكب بجاحلا ةاقس

 عم ةكرعم تثدحو « اذه ىف ق> ىلع اناكو « اهوخأو اهوبأ هعنف اهيف ةاتفب ”مهف

 راثف سماللاب هريخأ و ىدغتكب ىلإ داعف . طوسلاب برضو هباصأو ىقاسلا اذه

 نم جوف عم راسو « ناطاسلا ناذئتسا نود هليف ىلاتلا مويلا ىف بكرف هبطغ

 دقو . ببنو لت ناكو . اهم ةطيحلا شارحالاو ةيرقلا هذه ىلإ ىارسلا نابلغ

 فحاصملاوةالصلا داج ىلع سولج مهو اولتق نيماصلاو داهزلا نم اددعُإ ليق

 .نراطاسلا ريولا غلبو . نيمرجلا نعلي اذه عمسي نم لك ناكو . مهروجح ف
 ىرجام لك ىلع مدن دق ناك هنآل . اديدش ًاباتعىدغتكببتاعو « ًالظيغ طاشتساف

 نأ دعبف.« ''لفسأ خوخلاو» افينع امول نسحلا ابأ مولي ناكو . ةيحانلا هذه ىف
 نم ةمبم بتك تءاج عوبسألا اذه قو . ىربكلا ةماطلا تمعقو انعجر

 ؛«لوبسلا نم نودفي اوذخأ دق ناكرثلا دارفأ نأب ةؤارفو اسنو ناتسهد

 لسرأ هنإ لوقي دودوم ريمآلا بتكو . بلسلاو بهل ناتسهد نودصقيو

 نم لويخلاو لبإلاب اوتأيل ساوألا ردصأو عبرأ تاهج ىلإ ناسرفلا عئالط
 سراف لك عم لعج هنإو ؛ناجرج نم ناكم برقأ ىلإ ناتسكير ىعارم
 ةمداق ةيناطلسلا ةيارلا نإذ ةماتلا ةطيحلا ذختي نأب بيجأف . ثالث وأ نيناصح
 . رثألا ىلع

 لبق نم لوسر ناطاسلا ىلع دفو ىناثلا ىداج نم ثلاثلا ءانالثلا مويو

 ١4١ س يتاديلا لاثمأ ٠ بلاوملا ميحو نم رافتتي أع ىلع قلطب ٠ نيداوأا لاثمأ نع(١)

 . ريصم ةعباع
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 ترج ىّبلا برحلا نع رذتعي لوسرلا عم هدلو لسرأ دق ناكو «راجيلاك اب

 وهو ةنزغ ىف ىالوم ةمدخ ىف ىدالوأ دحأ نإ » : لوقيو « وفعلا بلطي و

 ىفإو «ةيناطلسلا ةرضحللا هيخأب تنعي دقو «ىل ةعافشلا عطتسي مو ( ىع ديعب

 ةرسآلا هذه ىف ءادعالا تمشيال ىّتح ىلع فطعبس ىالوم نأ نم نيقي لعل

 ريزولاناطلسلالأسو . امهتدافو اونسحأو ؛دلولاو لوسرلا اومدقو « . هدقلا

 دلولا ىلع علف نأ ىدنع بوصألا » : ريزولا لاقف « مهيأر ةلودلا نايعأو
 هيلإ لوؤتام نيبني وح « ةريطخ مابمانمامأ نإف ىسحلاب اداعي نأو لوسرلاو

 اذه دقفت الو انتدهاشم بسح ىحاونلا هذه سمأ ريدي ذئئيحو لاوحألا

 باتكح در نسحأو ىأرلا اذه ناطلسلا نيحتساف . « ةاهلا ىلإ لجرلا

 اديعأو « لوسرلا ةعلخ تناك كلذكو «ةرخاف ةعاخ هنبا ىلع علخو راجيلاك|ب

 . امرك ًادوع

 نيكس ىلع ةافوب خخلب نم باتكءاج ىناثلا ىدامج نم سداسلا ةعمجلا مويو

 نآل اذهل ناطلسلا قاقف . ريك ألا هنبا ىلإ ىحاونلا هذه كلم دانسإ رارقإو

 ىلإ ةباتكلاب ىمأف ,هرومت ىشخي ناكو « برجي ريغ باش ىلإ لآدق مألا

 ذخألو قرطلا طبضيو خلب ىلإ بهذيل نأشلا اذه ىف هياد ىلع رالادهسلا

 نيدياقلاواهلاوث وكىلإو دهر ىلإ بتكك اذكو .للخ ثدحيال ىّتح ةماتلا ةطيحلا

 لاجر نم وهو ؛ غلتق ىعدي ذئنيح لاوتوكلا ناكو ؛ نسحلا ىنأو رصن ىبأ

 اراسف « ناسراف نيعو . مرحلاو يللا نيب عمجي ناكو «دومت دلاولا ناطاسلا

 ؛ داما مس رلأ بسح نيكن ىلع نبال ىراخم ىلإ ةقنملاو ةيزعتلا بتك عم

 ؛5ه اذه دارأ اذإ ْيحو « ةديحصلا رابخألاب اينأيو ةعرس ىف اهذيل كلذو

 دقو . بتكلا هذب- ءاج ام لج هنإف ضرأآلا ىف اداسف ريثي نأ رغلا باشلا

 اذه نابعؤلا نباىف رئيت لةلاسرلا هذه نكنلو . «دلولا لضافلا ريمالاب» بطوخ



 تس عيا بح

 ف لاوحألا بارطضاو ناسارخ نع ناطاسلا دعبو هيبأ توم منغ ف قووحالا ب ضأو ن > نع ن دعب و ةببأ تك دغأ دقق
 . هضارغأ قيقحتل ةحناس ةصرف

 رارج شيج عم ورم ىلإ ريسلل دعتسي لوذخلا ىماعلا نوره ناكو
 ورد ىلإ نوره فأي نأ ىلع اقفتاو ناباششلا فلاحتف ناسار خخ ىلع ىلوتسيل

 نوريسي كانه نمو ؛ اهوببنيو ذمرتو نايناغص ىلع نيكت ىلع ءانبأ ديغي نأو
 ىلع هانبأ حاتجاف . نوره ىلإ نومضني ثيح نايدابق قيرط نع دوخدلا ىلإ
 "” نييخمكلا ىلإ ألو «دامادلا مساقلا وبأ اهبلاو رفو ؛ نايناغص نيكتت

 اوذخأو « ىكتزراد قيرط نع ذمرت ىلإ اوءاج نايناغص اورمد نأ دعبو
 « ةملقلا باب ىلإ سراف ةئامئالثو ءاول عم راكوأ اولسرأف اهتءلقب نوئرهتسي
 ءابرح وأ ًاحاص ًاروف هديب ةعلقلا عقت ؛ كانه ىلإ لصي نيح راكوأ نأ اونظو
 « بيصيو ءىلعخي ناظلاو ٠ ةعلغلا قوف نم ةعاجشلا ةيار نورشني ذئنيحو

 دوسألا كتلوأ حتف ىّح ةعلقلا اغلب نأ امو . دوسألا نيرع اهنأ مع باغ دقف
 نيكُت ىلع لاجر ناكو . انامجت مك نإ اهولخدأ هللا مب اوحاصو باوبألا
 اهمولخدي اوداك امو جذولافلا لك آل اورضح دق مهنأو اريسي رمآلا نونظي
 ىلوو مورسأو روفلا ىلع من ًاعمج اوكسمأو ةعلقلا ناسرف مهيلع ضقنا ىح
 ردقلا نإ » هلوقب مهباجأف راكوأ سانلا مالو نيكست ىلع نبا ىلإ !رارف نوقابلا
 « بهذ, نأهنم ةلك أ ىهتشي نم ىلعف همعط انقذ دقو دقوملا ىلع هناكم ىف لازبال
 ىف رالاسببسلا شاوق راسو قاوبألا اوخفنو ثنختلاب هومرو هوبسف
 دنع اولزنو ةرج لك نم ةملقلاب شيلا قدحأو هئارو نم نوقابلاو ةمدقملا

 رداغ نمي ناكو ؛55. لاوقلا نحرلا ديع ذاتسالا نم تصعمسو . اهراوسأ

 ةدع اويراح نكت ىلع لاجر نإ » لاق ءذمر' ىلإ أجتلاو امهم دعب نايناغص

 مصمم

 .ا8١"11 صار

 ( ينوي -- ؟؟ 0)



 تس هل هه

 مأوق تراخ ىح « ابلك كراعملا ىف اومرهو « ةعلقلا .ناسرف عم ثأرف

 . تايرجسلا مهل ابليكي ناك ىلا مئاتشلا نم ًاظيغ ءىلتت مببولق تناكو

 نأ « سراف فلأ هنرمإ تحن ناكو « مهناظع نم ناك ىذلا راكوأ دارأ دقو

 وبأو رصن وبأ لاقف ءالجار ناكو ضافضف عرد هيلعو مدقتف ةعلقلا محتقي

 تددر اذإ نيئاسكو ًاراذيد نيسمخ كيطعن ةدارعلا بحاصل فاخ نحلا

 ركفو هصحفتو ةئس وأ نانمأ ةسمخ  .ممارجح دعأف . ةعلقلا نع راكوأ

 . هتعاسأ تاف راكوأ طسو باصأف رجحلا عفدنإف ةدارعلا لابح بحس م

 ةدارعلا نم عفدنا اذإ نانمأ ةسمخ نب ىذلا رجحلا ناك مابالا كلت ىفو

 نم لئاه يحض عفت رأ راكوأ طقس نيحو . هعرصي هنإف لجر سأر باصأو

 ناكو هواحو هلاجر هفطتخا دقو « أدج ايظع الجر ناك دّقف ءودملا شيج

 بحاص ؛ ىروغلا ذخأو . نيكت ىلع ءابأ لاجرل ربظلا ةمصاق هتوه ىف

 « لتق دق لوذخللا نوره نأ نيكمت ىلع ءانبأ غابو .ةوسسكلاو بهذلا « ةدارعلا

 اوراسو دمرت نم !وعجرف « لب ىلإ ًارساخ ًايئاخ ءاج دق دالاسمسلا نأو

 ١ نينهأ هرد قيرط نع دنقرمس لإ

 كريمأ ىخأو ىرلا ديرب بحاص قيبلا رصن ىبأ نم ةلاسر تءاجو

 ليع نم لزع دق ىشيحلا رفظملا ابأ نأ ديفت دصاقلا لوصو دعب « قبيبلا

 طالبلا ليكو ليبنلا لجرلا اذه ناكو ءرصن ىنأ ىلإ هب دبع ىذلا ديربلا

 ىدأو ةرينك رطاخل هسفن ضرع دقو « هنع هللا ىضر دوم ناطاسلا مايأ

 دعبو « ىادقلا قاقدصأ رم وهو ًاءاجش الجر ناكو ؛ ةليلج ثامدخ

 وهو . فينصتلا اذه فى أيس 5 اهرمو اهواح مايإألا نم قاذ ىرلا اندقف نأ

 ناطلس ةمدخف ١(« ١هو) ةئاعبرأو نيسمخو ىدحإ ةنس ةنرغ ىف انه مويلا يقم

 ٠ نم رش نينمارد ؛ نينعآ ءرد 0(
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 ىف ءأج دقو . هءاقب هللا لاطأ هلا نيدل رصانلا نب ميهاربإ رفظملا ىبأ ملعلا
 نبأ ةمدقم نم ةميزبم بيصأ دق شارف شان رالاسوسلا نأ ةلاسرلا هذه

 رومألا ىف ةطيحلا ذاختا لضفاللا » ةلاسرلا هذه باوج ىف ءاج دقو . وكاك

 ىرلا ىلإ لمآ نم دوعن نآلاو ؛ ناتسربطو ناجرج ىف انتمبم نم انغرف دقو

 انيتك دقو . ناسارخ ةيحان نم نياق 9*4 انسل ذإ ؛ دنوامد قيرط نع

 ناسارخ ىف انل ناكدقف « رايدلا كلت ءادعأ بولق ىف بعرلا عقون ىّتح اذه

 «. وكاك نءاو ىرلا انيسنت ةماه ةريثك لامعأ

 امل نوكيسف ؛مزراوخو ىرلا رابخأ نم اليلق اليلقو ءاذبن اذبن ركذأسو

 خيراتلا ظفحي نا. ةيافكلا نآلا هرك ذأ ايفو « لبق نم تنيِب نالصفم ناباب
 . نينسلاو ررشاللا ةيحان نم

 دعب ىناثلا ىداج نم نيرشعلاو ىاثلا دحألا ماوي لمأ ناطلسلا رداغو

 نوريسي هاكردلا ةلاجتر هقيرط ىف ىأر دقو . اموي نيعبرأو ةنس اهب ماقأ نأ

 اوهفدي منيذلا لمآ لهأ اولاق ؟ ءالؤه نم لأسف نيديقملا لمآ لهأ نم ةعاجي

 رمأو ءانهىلإ امثيجم رمأ ريد نم ىلع هللا ةنعلف مبحارس اوقلطأ لاقف . ةوانإلا

 ىحو ؛ ءىث دحأ نم دخ وبال يح رمأللا اذه ذيفنتي موقي نأ باجحلا دحأ

 باصأو ؛قيرطلا ىف اراردم راطمأللا تاطهو . اواعف كلذكو « ًاعيج اوحرسي

 ةلاسر تءاج بجر نم كااثلا ءاعبرألا مويو . ريثك ءانع باودلاو سانلا

 ناك ىذلا - نإو ؛ شاتنوتل ] هاشمزراوخ نب نوره اولتق مم] لوقت

 ربخلا اذهل اد )اب ارورس ناطلسلا رس دقو . مذراوخ ىلإ عجر دقورم دصقب

 هذه ريد ىذلا وه هنأل دمصلا دبع دمحأ سيئراا ذاتسالا ىلع ًاريثك ىنثأو

 رعاشلا لوق معنو . اذه ةمعنلا رفاكب عاقيإلل ؛ كلذ لبق تشيب اك« ةليحلا

 : لاق ؛ىخابلا فورعم



 لس قوه سس

 . رفاكلا لتقل عساو دهتجاف « نيدلاب رفاكلاك ةمعنلا رفاك نإ

 دقو . هل آو دم>«؛ ةمعنلاب رفكُيو فورعملا ركني نم لك كلمأ مبللا

 مالكو « هيلإ تنسحأ رم رش قتا ٠ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لاق

 ال نم كلذ نمدصقي هنإ ءابلعلا لاقو. قدصو قح ةميرشلا بحاص

 الو ليما بحاص قح ىسني ال لصالا فيرشلا لجرلا نإف هل لصأ
 . هيلع معنملا

 4" امالغ رثعأتتا كانه ناث مزراوخ رداغنأ دعب نوره نأكلذ نايبو

 اوقرمو « سيابدلاو رجاتخلاو فويسلا هيف اوامعأف هلايتغا ىلع اوقفتا دق

 راثو ؛ خسارف ةعبرأ ةنيدملا نع دعب, عضوم ىف ابرإ ابرإ ةمعنلاب رفاكلا اذه

 باب ىف اهركذي ىف آفوس رداون صيصاقألا هذهو . هجاردأ داعو شيجلا

 سداسلا تبسلا مويو . ةيافكلا انه ردقلا اذه ىفو . تدعو امال هدرفأ

 غلب املو . هيلع هللا ةمحر نيكتناكلب باجحلا ريبك ةافوب أبن ءاج بجر نم
 ؛ ىناطلسلا رمأللا ىلع الوزت « باجحلا ريبك ءاج خملب ةياد ىلع رالاسهسلا

 ةنمأتسملا رثكأ هيلإ ملس دقو ؛ ناجرج ىلإ روباسين نم راسو « روباسين ىلإ

 ىلإ هلوصو دعب ىفوت دقو روباسين ىلإ مهب ريسي ىح ناجرج برع نم
 بيجر نم نماثلا نينثإلا موي ٠ توم ضرأ ىأب سفن ىردت امو : كانه

 كانه ةصاخو ادكصار ةرارجلا ديدش ءاوحلا ناكو « ناجرج ناطلسلا غلب

 تناك امم رثك أ باودلا ىف فعضلا بد دقو ؛ائفاد ةداع وجلا نوكي ثيح
 ةجاوللا نم تعمس دقو .قيرطلا ىف زرآلا شق لك أت تناكو « لمآ ىف هيلع
 هئيجي لع امدان ناطاسلا نأكو » : لاق هيلع هللا ةحر ناكشم رصن ىنأ

 اندحو انسلجو ىب ىلتخاو قاعد دقو ؛ كلذ نع مجايسأم ىأر دقف ؛ لمآ ىلإ

 دفي مو ائيش دفن مل . قيرعلا اذه ىلع هللا ةنعل ! انيكترإ أطخض يأ لاق
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 لاطأ ١ تلق . اودبطضا دق ىحاونلا كلت ىف اياعرلا نأ تعمس دقو ء شيجلا

 مهقاط ىف نكي لو ؛ مهحاصن نويدقي هريغو ريزولا نأك ىالوم ةايح هلل

 لوؤي دق مهضارتءا نإف « اولاق امم رثك أب ناطلسلا ىأر ىلع ضارتعالا

 هذه ىلإ انئيجم ةدئافام ١» فيرشلا مكظفا هب ىرج ام نإو ؛ رخآ ءىث ىلإ

 . نيرخآل ةدئاف هيف ناك دقف ىال وم هنم دفي مل اذإ نكلو قح « ىحاونلا

 انب تمشي نأ الإ ةدئاف راركتتلا ف سيلف « اذه ىف لوقلا ةداعإ نسحي الو

 ىعرت كنإو « هيف لزه ال هلكقح كثيدح نإ ١» ناطلسلا لاقف « نورخآلا

 دقل « انالوم ةايح هللا لاطأ » تلق « كيلع انّقح ةحارصب ثدحتف ؛ اناصم

 ؛هتيعرو هدنج نم عاطيال ًافعضتسم ناك دقف ؛ ىمظع ةدئاف راجيلاك اب دافأ

 مهب ءاجو «فوخ ىف مهنم راجيلاك اب ناك نيذلا ءاربكلا ىلع ناطلسلا ضبقف

 ىف مهلئابقو برعلا ىدقم 4 ناطلسلا ىضق كلذكو « لالغالاب ندفصم

 لاملا قافنإ ىف طارفإلاو قلق )| مهمم راجيلاك اب بيصن نانكو « ىحاونلا هذه

 تأر ام دعب هردق راجيلاك ابل تفرع دقف ةيعرلا امأو 9 ناطلسلا هامجنأف

 ةايح هللا لاطأ 9+4 ريسيلا نم نكلو « ليعمسأ لبس ىف ىنأ لظ بورض ىّتش

 لقاع لجر راجيلاك اب نإف ٠ ةيانعلا فره ليلقب اذه لك ىفالت ؛ىالوم

 ؛ لمأت انإو « لوسرو ةدحاو ةلاسرب ًاعضاخخ ًاعئاط دوعي هنبأو قداص دبعو

 « ابنع ناطلسلا ةبيغ ىف ناسارخ ىف للخ ثدح الأ ء لجو رع هللا لضفب

 . كلذكوه ناطلسلا لاقف

 دعب ًاعئاط راجيلاك اب دوعي نأ ليقت مل ءوسلا ةيشاح نكلو تعجرو

 ىقخ دقو ؛ ةنمثو لماع كانه نيعب ىرأ بجي اولاقو ؛« روفنلا نم ناك ام

 راجيلاك اب اهلإ د ص رايدلا هذه نع دعبت نيح ناطلسلا ةيار نأ مييلع

 ليلجلادب» نسحلا وبأ نيعو .ناوهلاولذلا انم اوقاذ نيذلا اياعرلا هيإ] مضنيسو

 هعم ريسو ؛ شيجلا ةيئادختكو ناويدلا بحاص بصنم يف هيلع هللا ةحر



 دس مة ل سس

 ىلإ ىلاعلا بكرلا كرحتي نيود كانه أوقسل 0 دنا و. ىو جوف

 . روباس

 ةالص نيل . ىريكلا ةماطلا تناك لاونملا اذه ىلع لاو>ألا ثراس املو

 ثيدحب ًارورسم ناكو ؛ ناجرج ناطلسلا هيف غلب ىذلا مويلا كلذ نم رصعلا

 لاز دق اريك ارطخ نإف ءرسُي نأ هل ناكو ؛« لوذخلا نوره لتقبو مزراوخ

 لابقتسالل ساحبملو ؛ ليللا لوط برشي .لظو بارشلا ىف ذخأف ؛نوره لتقب

 نم مغرلابو « ًاميج هاكردلا اورداغ دق موقلا ناكو «هيبأ مسرل امابتا ةادغلا ىف

 ذاتسالا ىلادد دقو « نيعورسأ ناجرج ىف ءاقبلا ىلع مزع دق هنإف ءاوحلا ةرارح

 لضفلا ىنأ لاجر نم نيسرافب اذإو لك أألل انسلجو ربظلا ةالص دعب رصن وبأ

 اءلسو امدقتف البقأ دق ؛ ىوارف ناسرف نيطايش نم نيعرسم نيسراف ؛ىروساا
 فصنونيموي ىف روباسن نم انثج دقل : الاق ؟ اءارو اذام رصن وبأ امل لاقف

 اننأ ىتح ''"ةلقانم ريست تناكف ةحرتسم ال ويخ قيرطلا لوط بكر انكو موي

 بحاص انرمأ اذهبو ءانماعط لوانتت ام ردقب الإ مهللا « اراب وأ اليل حرّتسن م

 لك ألا امهساجأو ماعطلا نع ذاتساللا تفكتف . كلذ ببس ىردن الو ناويدللا

 ذخأو اديدش انارطضا برطضاف « أرقي ذخأو ةطيرخلا متفو بتكلا ذخأو

 اوجرسأ لاق مث . عقو دق اللج امدح نأ ( لضفلا وبأ انأ ) تفرعف . هسأر زبب

 زبجو . هاكردلا ىلإ ىنعبتا ىل لاف انفقوف . ءادرلا بلطو هيدي لسغو ؛ليخلا

 ىَتح ناطلسلا برش دقو « ايلاخ ناكو هاكردلا ىلإ ترسو . نيسرافلل اناكم

 ناكرتلا نإ »400. هدحو #دراكو  رصن وبأ ىللاقف . مونلا ملستسا مث ىحضلا

 لهس قيرطنع اورم مهمإو رهنلا اوربع دق لاجرلا نم ريبك عمج عم ةقجالسلاو
 ناويدلا بحاص اوعفضشتسا مهإو اسن ىلإ اوراسو ورم بناجي نادبنكهد

 5 متاوقلا ىلع هيد ىأ لقانم سرف لاقي , لهفللا ادع باؤأا لوعتسا 00(



 هلا 8 أل ع

 موقيو هاكدلا ىلإ ةثالثلامهتداق دحأ ىتأب بح ان مهل كرثتل ناطلسلا ىلإ ىروس

 « .اذه هل لقو سيئرلا ذاتسالا ىلإ بهذإ «تعاض دق ناسارخ

 لاق ىن آر ايلف «باتكىف أرقي ناكو هموا نم امص دق ه:دجوف هيلإ تيهذف

 . مل تلق ناسارخ اولخد دق ةقجالسلانأ فرعأ لاق . ريخ وه تاق ءاريخ

 لاق مث . ريظعلا ىلعلا هللا الإ ةوق الو لوح ال لاقف ناك ام تيكحو تسلجو

 تجرف: .لويخلا اودعأ « بتاكلا قار علا ةروشمو لمآ ىلإ رفسلا ةجينن ىهاه

 ؛ هب ىلتخاو هناويد نم ءاج ىذلا رصن وبأ هافاو ثيح ىلإ بكر دّقف وه امأو

 نإ اهيف بتكدقو ىروس ةلاسر رصن وبأ هاطعأف ىاوس دحأ امبعم نكي مو

 ؛ورم بناج نماسن ىلإ اوءاج دق نييلانيلاو ةقجالسلا نم سراف فالآ ةردع

 ةقجالسلا مريس كانه اوناك نيذلا نييمزراوخلا نم رخسأ جوف عم ناكرألا نإو

 ' كلذ اوريحي لو بوكرلا مهل اوحيتي ملو ميمامأ

 هياعفقيل لإ هوثعب ىذلا باطخلا هاكردلل تلسرأ دقو ه : ىروس لوقي

 : باتكللا صن اذهو « ناطلسلا

 ديبعلا نم ىروس لضفلا ىبأ انالومديسلاليلجلا سيئرلاخيشلاةرضح ىلإ د

 ىف ةماقإلا انيلع تلاحتسا دقل « نينمؤملا ريمأ ىلاوم دوادو لرفطو وغيب

 ةلص هتايح نابإ نيكت ىلعب انتلص تناك دقف ءرهللا ءاروام دالب ىف ' ىراخي

 نالفط اضو هيداو ىلإ رمألا لآو تام دقو مويلاو ' ةقادصو دوو ةلماجم

 ءامهدإاودئاق شنوق رالاسمسلاو شيجلاو ةلودلا لعو امبيلع ىلوتسا دقناشئاط

 دعب املا وحأ ةيرطضم مذراوخ نإو . كانه شيعلا انيلع لاحتسا ىح اناداع دقو

 ىلو ماعلا ناطاسب ذوات انئج كلذلو ءارذعتم ابيلإ انريسم لع ام ؛ نوره لتق

 دمصلا دبع دمحأ سيئرلا ذاتسالا ىلإ بتكو ىروس خيشلا انمركصريل معنلا



 لس 804 يس

 ءاتش لك ميقن هتطاسو لضفب انكو انفرعي هناف ناطلسلا دنع انل اعيفش 40١ نوكيل

 ؛عيبرلاىح انماعنأو انلاجرو نحن « هيلع هللاةمحر شاتئوتلا هاشمزراوخةيالو ىف

 نارخألا ذفنيو هاكردلا ىف ةمدخلاب اثدحأ موقيف «هل اديبع انلبقي ناطلسلا لعل

 ىيالوب انيلع نيو فراولا هلذ ىف ميرتساف « تامدخ نم ناطلسلا هب رمأيام

 نلو « انلاب أدبمو امهف رقتسن ىتح « ءارحصلا دودح ىلع امهو ٠ ةوارفو اسن

 مزراوخخ دودحو ناتسهدو هوك ناخاب نم ةلودلا ىلع جر ادسفم عدن

 ضفر اذإ «ىردن الو . مزراوخو قارعلا ناكرت دراطنسو « نوحيج بناوجو

 ىلع انل سيلف ؛ رومألا ريصت فيكح انسامتلا « هللاب ذايعلاو « ناطلسلا

 انبه انإف « ائيش ناطلسلل بتكن نأ قرح ملو .هب ميقن ناكم ضرألا هجو

 هذوفنب رمآلا ىف ىضقيل ىروس خيشلا ىلإ انيتكف «؛ روقولا ىلاعلا هسلجم

 «.لجو رع هللا ءاش نإ ماتلا

 لماعتن انك ذاتسأ اي » : رصن ىبأل لاق باتكلا اذه ريزولا أرق املف

 نم نآلا ىح ىماقن كو مهم انيساق < فرعت كلعلو ةاعرلا عم نآلا ىّتح

 مكل .تايالولا فولي نم ءارمأ انيلإ اوتأأ دق مهنإف مويلا امأ ٠ مثايالب

 ؛ ىلإ ىالوم عمتسي ملف ناجرجو ناتسربط ىلإ باهذلل هجو ال نأب تخرص
 . ةذوعشو عادخ ىف اذه راد دق هارسي نم هانم زيع ال قارعك اليجر نإو

 ةيالو نإو . الطابو أطخ ريسملا ناكدقف ؛ةدئاف نم كلذ ىفانل نآكامو

 ,فاص اتهذو أمهف لاوحألا تبرطضا دق ناتسربطو ناج رك ةيداه

 راجيلاك اب انل صلخي نل كلذكو ؛ نيعئاط اديبع اوناكو امبلهأ انياع جرخو

 ةمالسلا هللا لعجيلف . ًاديدش ابارطضا ناسارخ لاوحأ تبرطضاو « اذه دعب

 نآلا ريست رومالا نأ نوعدي مهنإف هلكللخلا اذه عمو . فرصتلا اذهل ةبقاع

 ؤبنتلا ريسيلا نمو ؛ ةقجالسلا ءالؤه نوريثي فوسلو ؛ ئوسلا جملا لع

 نأ بجو ةلغط هنع لئاغتب ْنأ نم م رمآلا اذه نإو ذئنيح نوكيس مب



 هسيس م ٠ 3 بيسي

 ربظلا برق ىدح ليللا لوط برشي ناكهنإ : رصن وبأ لاتف . « ناطاسلا هفرعي

 1 فرعي نأ هل دبال «مونلا ناوأ اذه سيل ريزولا لاقف. موالا ىف قرغتسا مث

 . هوظقوي نأ نم ديالو مقو كف الاد | ىمأ نإ لاق

 407 هل تلقف صاخلا مدانخلا ىجاغأ ىلإ ( لضفلا وبأ انأ 0 ىلسرأو

 لوآي ناطاسلا توص تعمسف منحتت و فقوو 59 ىلإ لخدف ؛ ىرج ام

 رصف ابأو سيئرلا ذاتسالا نإ لوقي لضفلا وبأ ءاج دقل مداخلا لاقف ؟ اذام

 . اريخ لاقف . عقو دق الاج اسمأ ن إف ىالوم ايرب نأ دب الو ءابخلا ىلإ !ءاج دق

 ؛ أضوتف ءاملاو تسطلا هنع هللا ىضر راطلسلا بلطو ؛ هل توعدو ماقو

 ( لضفلا وبأ ) تنكو امهي ىلتخاو اهاعدو « ةميخلا ىلإ قدارسلا نم جرخو

 سيئرلا ذاتسأللا لاقف . قارعلا بسو ًابضغ طاشتساف ؛ لئاسرلا آرقف . افقاو

 ركفتي ررأ ريخلاو . ابائاسو الإ هريغو قارعلا امو  ريست هللا ريداقت اهنإ

 دهجلا لذبنلف ثدح ام ثدح دقو نآلاو . لمع ىلع مادقإلا لبق ًايلم ناطاسلا

 ىالوم ىرب ول : ريزولا لاق ؟ لمعن اذام لاقف . قئارلا ىلع قرخلا عستي ال ىتح

 ءىجبو « رالاسوس كانه سيل ذإ ؛ رصنلا اأو ىدذتكب نيبجاحلا وعدن نأ

 حالسلا لهأ نم هعم مهتيجم ناطاسلا ىري نم عم مهبجوأ هنإف ىثابس بجاحلا

 . انسح :لاقف . ىأرلا مضتيو سلا اذه ىف رواشتن ىتح برعلا ناسرفلاو

 رلأ بسح نودشب نووعدملا أدبو . نيمدقملا ةوعدل مدخلا بهذو اج رخ مث 3

 دمصلادبع دمحأس يئرلا ذاتسألا لبقتساف . رصعلا ةالص دعب مهلابةتسال سلجو

 نيبجاحلاو ناكشمرصن ابأ لئاسرلانا ويد بحاصو ىزارلا حتفلا ابأ ضراعلاو

 ىذلا ىنزوزلا لهس وبأ « ءامدنلا نيب نم ىعدو ؛ ىشابسو رصنلا اأو ىدغتكب

 اذه ىف اوثدحتو . تاواخلا هذه لثم ىف هساحبو نيد ىلإ نيح نم هوعدب ناك

 اذه سيل » :هنع هللا ىضر ناطاسلا لاق .اورواششتو ثيداحاللا بش بابلا

 طيسو اوماقأو ةداقلا نم ريثك عم ىرت سراف فالآ ةرشع ءاج دقل انيه ارمأ



 همسس مل .9 دف

 « اندلب اوفعضتسا مهنأ قحلاو « هيلإ ىوأت ناكم نم انل قبي م نولوقةيو ؛اندالب

 ءال ثهنم ناك اذام أورظنأ . هيف نوعرعرتي ارقتسم [دالب ىف اودجيل مهلبمب نأ

 مهماقأو رولا روبع مل حائأو ىبأ مهب ءاج نأ دعب جاعزإلاو ءالبلا نم ةكارتلا

 « ةرامإ وبلاط » ريزولا لوقي اك نآلا مو لبإ ةاعر اوناك «ناسارخ ىف

 نم ممدرطل انسفنأب ريسن نأ باوصلاو ءاندالب ىف نوسفنتي مبعد الأ بجيف

 نييارفسإ نيب مقاولا ناكنمسقيرط نع نيراتخم دنجو ىارسلا ناءلغ عم ناج رج

 « مهفأش لصأتسن ىتح ايوق ًافحز اسأ ىلإ فحزن نأو ءاوتساو 4
. 

 بحاصو ضراعلا لاق كلذكو . ناطلسلا هارب ام باوصلا ريزولا لاقف

 : الاق ؟ امكيأر ام نيبجاحلا ريزولا لأسف . ىقزوزلا لبس وبأو لئاسرلا ناويد

 مزم ىح انفويس لمعتو ؛ رمأ نم قاتث ام بسح ريسن برد لاجر نو »

 نع لأسن نأ بجي » : ريزولا لاقف « ريزولا لمع نق ريبدتلا امأ « ءادعألا

 نأ اوركذف « قيرطلا اذه نوفرعب لاجر ةعضيب اروف ءىجل « قيرطلا لاوحأ

 هيف ءامال رعو وهو ناتسهد بناج نم ىوارفص اهدحأ قرط ةنالث كانه

 ىف ريذولا لاق . ةمج تابقع امهفو ةروعو هنم دشأ نارخآلاو ؛فلع الو

 ضعبو ىدارفلا ناسرفلا لويخ رثك أ نإو « ىالومل رمآلاو فرعأ امب مصنأ

 لكأت تناكو لمأ ىف اليوط او زرآلا شق لك أ دق ىارسلا ناءلغ لوبخ

 ؛ بعتمو رعو ؛ أسن ىلإ انه نم اوفصو ام ىلع قيرطلاو ءاندع ىتح شئاشحلا

 ددجلاو فلختتس باودلا نإف ريسلا ثحو هسفنب لاتقلل ناطاسلا بهذ واف

 نو<رثسم ءادعألاو اذه ؛ ىوقلا ةكوهنم ةلق نون وكيس هعم نولصي نذذلا

 حبصتو رومألا لتخم ال ىح ًايلم ركفن نأ نم ديالو ؛ ةبوق مهاودو نوبهأتم

 ناورثلا ءال ه نإف ىرخأ ةيحان نمو ؛ ًائيهسبل هسفنب ناطلسلا كر نإف ءابه

 اوربظأو وحنلا اذه ىلع ىروسىلإ اوبتك دقو « داسف ممم ربظي لو ؛ نوئداه

 هَل لوقت نأو هايج در ير وس يلع درب نأ بوصالا نأ لل ودسو 04 مهعاط



 سس مث ءا/ سل

 انثامأ ىفو انتيالو ىف مهنإو « مهتويب ىف اولزت مهنإف اوقلقي الأ ةقاهدلا ربخيل

 هذه لسرت ىف . مهلاح حالصإل بحي امب رمأت امغلبن نيخ ىرلا اندصق دق انإو

 مضتي ىوقتو باودلا ميرتستو روباسين ىلإ نيب ناطاسلا ريسيو ةلاسرلا

 ناكو ةرورضلا تضتقا اذإف ( ةقجالسلا ) ددجلا نيدفاولا ءالؤه رمأ ءالحب

 404 دباق هيلع ىوق شيج ميلإ هّيوت ناسارخ نم مهجارخإ باوصلا نم
 مهيلإ بهذ ول لوز انتبيه ترإف « مهيلع ىضقو ةراوملاو ةوقلاب هل دورشم

 ىلادب ام تلق دقل . انه نم مهيلع هفحز أدب اذإ ةصاخو هسفنب ناطلسلا

 .« ىالوا ىأرلاو

 ىلإ ةدوعلا لع ىأرلا رقتسماو ىأرلا اذه ةحص ىلع نورضاحلا قفتاو

 ىلإ ليلجلا دع نسحلا ىنأ ةوعدب ناطلسلا رمأف . مايأ ةثالث لالخ روباسين

 نيمدقملا نم ةسمخ عم ناجرج ةنيدم وح باهذلاب رماألا قلتو ءاخل سلجما اذه

 اذام ىريل شيجلا ادختك وه نوكي نأو سراف فلأو بجاحو ةيكنهرسلاو
 . هلمع ىغبني امب هرمأت ذتنيحو «ابعفدب دهعت ىلا لاومأللا ىف راجيلاك ان لمعيس

 ىدتراف ةسبلاألا ةنازخ ىلإ نسحلا ابأ اوذخأ مث اذه ىف ًانمز اوئدحت دقو

 مهيلع علخ دقو بجاحلاو نيمدسقملا عم ةيناطاسلا ةرضحلا ىلإ ءاج مث « ةعلخلا

 . ةنيدملا نم جرخو هاكردلا نم شيجلا ريس أدبو اوعجر 52 ًاضيأ

 مزراوخ نم نوعرسملا ةاعسلا لصو بجر نم رشاعلا ءاعبرألا مويو

 رابجلادبع نأ كلذ . هعم نمو سيئرلا ذاتساللا نبا رابجلا دع ةافو ربض نوثبني

 ىلع لبقأو اليف ىطتماف نوره لتق ةعاس هئبخ نم جورخلاب عرسأ دق ناك

 ضعلو مداخلا ركش عم هأشمزراوخ نب نآدند بره دقو ةرامإلا ىارس نأديم

 ىلإ ام لمعل ناءلغ ةعضب عم مداخلا ركش هاج نأ فدصلا ءوس نمو ؛ ناملغلا

 رمأف رابجلا دبع هيس دقو « رابجلا دبع نيبو هئيب ةئجافم ةلباقم تناكف ؛ ناديملا



 مسه هرب سم

 هيع نبأو هل نيدلوو هولتقو طايلاو ماهمعلاب هوزدطف ماهسلاب هيمرب نايلغلا ركش

 هوماقأو نادنضم اونأف ةلتلا عجرو . هعابتأ نم الجر نيعبرأ نم رثكأو

 . مزراوخ باب ىف كلذ ركذ قأيسو « ةرامإلاب

 ثيأرو ءايظعلاو نايعألاعيمج هئازعل بهذو . هدلو مثأم ىف ريزولا سا

 لك ف هدو جيسل لجرلا أذه ناك دقو ٠ ةدحأو ةحمد فرذي ل هنأ هل وف نم

 رعاشلا نأك امحو هب اوبعأو ارياص ةبيصملا هذه ىف هوأر دقل  ةمظعلا ىحاوت

 : هلوق ُْف هدابصل

 لبإلا نم ادايكأ ظاغأ ندنل دحأ لع سى الو انيلع 09

 ناكو «ءارعلا ةلاسرب ميدنلا ىسوطعلا كلللا دبع هيقفلا ناطاسلا هيلإ دف وأو

 40ه اذه ضمم ريزولل ناطلسلا ءارع غلب املف « القاع ثيدحلا ولح هيقفلا اذه

 ةرعش مادو لوعأ نم لكو ىدالوأ و نإ 0: لاقو سلج مث ضرالا لبقو

 قلخخ دقو , ناطاسلا ءاضرو اونو نأ ىف قالا ةداعس نإف ىال وم نم ةدحأو

 .«أوفع ركذلا نسح مهدحأ لان الو هب بأوس نمأانلا

 تأرق ام ركذأ سو ثيللا نب ورمع نم ناكامب نوكي ام هب شأ دلجتلا اذهو

 . باوصلاب ىلعأ هتلاو نأفلا اذه ىف

 هبلإ هنبأ ىعل نيح هريص لد ناك امو

 هنبا ناكو « ناتسيس ىلإ نامرك نم نينسلا ىدحإ ىف ثيللأ نب وربع عجد

 ءاشو لمعلا الهأ حبصأو يضل دقو ( ايللاص أباش كسعلا ىف ىهسإ ىذلا لري

 لزانم ةسمخ ةريسم لع نامرك ءارحص ىف جنلوقلاب هلولا اذه باصي نأ ءاضقلا



 تس ّْن 4 صم

 ءأابطألا عم هنبا قبف كانه وربع مي نأ انكي نكي ملو ؛ نآتسيس يدم نم

 زم ىلع دفي نأ بجبل نيزمجملا معز لاق دقو . رمت ةنامو بتاكو نيدمتعملاو

 اذامو لك أ اذامو ضيرملا لاح فيك بتكي بتاكلا ناكو ءرخآلا رثأ ىف

 هردقامىري نأ ىلإ هدلو لاوحأ لك ىلع ورمع فقي ىتح ميم وأ مان لهو لاف

 ىلع هبد ىلإ الخو مرحلا ىارس ىف لزنو دلبلا ورع لخدو . هركذ رع هللا

 ريغب ضرألا ىلع ماني ناكو هليلو هرابن اذكه لظو « ةنشخ ةالصلل ريصح

 نوءرقياوناكو ؛ موي لك ةرم نيثالثوأ نرشعاماود نودفي نوزمجملاو؛ةداسو

 لع ىضمأو « تاقدصلا يف فرسيو كو عرب ناكف بتاكلا هيتكي ام هيلع

 ريغب نيذلا لك أيو فاج زبخ ىلع رطفيو راهلا موصي مايأ ةعبس وحلا اذه

 نيزمجما معز ءاج «رحسلاتقو ؛ نماثلامويلا فو . ديدش بعر ىف ناك « مادأ

 هدحو هلسرأف « هيعت ىلع بئاكلا وقي ملو « تام دق ناك دلولا نإف باتكر يغب

 . ىرج ام كردي ريمألا لعل

 ىضقأ ورع لاقف . باتكهعم نكي ملو ضرألا لبق ؛ وربع ىلع لخد ايلف

 هلل دما » ورمع لاقف « ىالوم رمع ىف هللا دم » : نيزمجلا ريبك لاف ؟ دلولا

 هنإ مث .«ربخلا اذه مك او فرصنا « ديري ام لعفيو دارأ ام لعف هنإ لجو رع

 ا م حارتساو جرخ مث لستغأو هرعش ففص ثيح ماملا ىلإ بهذو ماق

 ةيلو تأ و بهذا ه : الئاق هرمأو ءاجل « ليكولا ءاعدتساب رمأ ةالصلا دعبو . مان

 . ؛نوبرطملاو هتدعو بارشلا اهيفو « ابمزلزامو لمح فالآ ةثالث اهيف دغلل ةلفاح

 ملعأت ماع لابقتسا ادغ » ؛ بجاحلل ورنع لاق مث . ءىش لكدعأو ليكولا داعف

 تناكو « ةادفغلا ىف لابقتسالاب ركبو.“ موعيضوو مهفيرش ةيعرلاو شيجلا

 دياوملا ىلإ سانلا سلج لابقتسالا ضاضفتأ دعبو ؛ تفص دق ةريثكلا دياوملا

 ىلإ ورمع هحيا غارفلا ىلع اوفرشأ الف « نوني نوبرطملاو نوبرشي اوأدبو

 مايأ ةعبس انثبل انأو 4 قح توملا نأ اوملعا » : لاقو همشحو هئايلوأو هتصاخ



 هنس 6] 4 بلص

 ؛«رارق نم انل نكي ملو برشن مو اهلالخ من دم اندلو ىلع قلق ىف اهلايلب

 عابت ةايحلا تناكولو « هافوتي نأ لجو رع هللا مكح ءاشو تومي الأ وجر انك

 تامنمو « ىفوت نأ دعبو . اذه مدآ نبال :أ نكلو ؛ كلمن ام رعأب هانيرتشال

 ىلإ اودوع . ءاسنلا ةداع نم وهو نون+لا نم برض ءاكبلاو عرزجلاف ءتاف

 . « نيطالسلاب قيلي ال نرحلا نإف ءادعس اوشيعو .كتيعت ىلع اونوكو ؟ويب

 ىوقتو « لاجرلا تامرع دشن رداونلا هذه لثمو . اوداعو نورضاحلا هل اعدف

 سانلا نم ءافعضلا بولق

0300 

 بجر رهش نمرشع ىدالا س يخلا موي ناجرجنم دوعسمناطلسلا راسو

 ةفقيدح ىف 0 «ربشلا اذه نم نيقب سراقل نينثإلا موي روباسبن غابو

 ُْق نيكيشو ىلع دمحأ ىثوت ربشلا اذه نم ايقب نيمويل دحالا مويد . خابداش

 بعلو ةيسورفلا تسرد هتوهو ؛ ب اتكلجأ لك أو « هياع هللا ةمحر روباسن

 ىلإ ناطلسلا ءاج نيحو . املك تاضايرلا هذهو صرقلاب ىرلاو ناجلوصلا

 نوصيرتي ناكرتلا ناكو ء اسن ىلإ هدفوي ىح شيجلا ةئيبت ىف سمحت ةنبدملا

 ناجرجانرداغ ذنم هنإ لوقت نيثنبللا بتكتناكو . ثدحيس اذام اوريل نيئداه

 ابين دق ناك مهتعتمأ راك أ نإو «سغوأ ةنايخ مهنم ثدح ل روباسيل انيتأ ىح

 هولمح دق ٠ مهل قب مب مهعم اوتأ دقو« أباجأ نم ةنيزح مهمواق نإو كام هاش

 2 .ارايو اليل اريبك اطايتحا هتيارل نوطاتح مو ءارحصلا عابال ةفاح ىلإ

 باوج دعب اليلق ملسلا ىلإ اوحنج دقو ؛ ءاوسلا ىلع ملصللو برحلل نولمعي

 نم مدايج نوطتمي نييلانيلاو ةقجالسلا نإو '« نواجو منكلو موبل] ىروس

 نوربدي مهو برلا قوف قرطلا نوبقري نولظيو ربظلا ليبق ىلإ ركابلا حابصلا
 ةيحان هجتا دق ناطاسلا نأ اوعمس ذنم ديدش فوخ ىف ممل ةيفخ ةطخلا

 .روباسين



 لظو ؛ بارشلا نع ناطلسلا فكف ؛ لئاسرلا هذه رصن وبأ ضرع دقو

 اسارو نم نكي ملف ناتسربط ىلإ ةل-رلا هذه ىلع مدنلا هبلق ءلمو ايلم ر كك

 ىف هترضح ىف ملكتي نأ ىلع ةأرج قارعلل قبب مو . ةعمسلا ءوس ىوس ءىث

 . ةنطلسلا رومأ

 ديحأ سيئرلا ذاتسالاب نظلا ءاسأ دق ناطلسلا _رأ اًوح فيرطلاو

 ثدأ ةديدس ططخ نم رددام عمو تامدخلا ليلج نم ىدأ ام عم دمصلا دبع

 نوره نايصع ببس نأ ناطلسلا سفن ىف رق دق هنأ كلذ ؛ نوره لوذخلا لتق

 ءادعألا عم ًاثيدح ريزولل نأ هل اوروص 5؛ سيئرلا ذاتسألا نبا راّبجلا دبعوه

 ةمحر رصناب بأ | ةجاوخلا تعمسو . ناسارخ ىلإ ةقجالسلا ءىجل ديهفلا هئمدارأ

 : لوي ١ روفيط روصنم وأ ايف ىعم ناك ةولخ ىف « هيلع هللا

 لثمنمءىرب هثأو حصانو قداص رززولا اذه نأ ملعي لجو رع هللا نإ »

 ريسي نأ دحأ نيت الو « ةّنظلاب نوذخأي ام ًاريثك كولملا نكلو مهلا هذه

 للاصتا مكب ملاوحأ الع رثك أ( رصن وبأ )انأو مهرئام ىفام نيبتيو مروغ

 ناطلسلا اذه نوكب نأ دارأ ء اضقلا نأكو . اذه انموي ىلإ اناش تنك ذنم مهب

 انيأر دقو . رومألا ريطخب هفلكو ةدع تارم هربخ هنأ مغر « ريزولاب نظلا ءقم

 هيلع عضوو نالتخو ناتسراخطو خلب ىلإ ريسيل رارج شيج ىلع هرمأ هنأ

 ىضاختيو ناطلسلا نم هلك اذه فرعي ريزولا ناكو . اريك ًادماق ؛ انيع ةيفخ

 مخ ف ناطلسلاو ةقجالسلا ةثداح تعقو دقو نآلاو . هحصنب لخبي الو هنع

 هذه رظنل ةولخ ىلإ اعد دقف ءاسن ىلإ دنجلا دافي ؛] لع لمعءيو اذه نم قلقو

 اندع ايلف . ريزولا هضرعي ام لكن م رخس ناكو ؛ يش ثيدحلا ىرجو . ةمبملا

 10 ٠ ميظعلا هللا ناحبساب ؟ ىعم ىرتي أم ىرتالأ» : لاقو ريزولا ىب ىلتخا

 ليبس ىف نودهشتسيو ىنالخ نم نيريثك عم رابجلا دبع لسشم ىل دلو لتقي



 هم نإ 3 هع

 ةماث ةءارب ائيرب تنك ىنأ نم دكأتي مل ناطاسسلا نإف هلك اذه عمو ؛ مزرأو خ

 ليختي وأ هيف نظلا ىب ءىسي تقو لكىف كلمأ تسلو ؛ مزراوخ ىف ىرج امي

 «ءىرب ىنأ معيال وأ ملعي ىتح مهب ىحضأل نيريثك الاجرو اداو ىنع تالايخلا

 مهئأش ربك ام اذإ ىتح ةقجالسلا ىلإ ليمأ ىنأ نظي نأ هلك كلذ نم فرطأو
 ريذو مويلا انأف نكي امبمو ىدي نولي اوناكنأ دعب نم ةرازولا ىلإ اوضّوف

 اوناك ةعامجل ًاريزو نوك أ نأ نم ةلدنم مظعأ ىنارأو دو# نب دوعسك ناطلس

 ىدبأ فيكو ىحراوج لمعت فيكو ىلق ىعواطي فيكو . ىل ًامدخام ًاموي

 ةايح هللا لاطأ » : تلف «؟ وحلا اذه ُط ىف ناطاسلا ريكفتو رييدتلاو ىأرلا

 ءرملا نأل ءاذبب كرطاخ لغششت نأ زوحي الو نظت 5 سمآلا سيل ىالوم
 : لاقف « . نظلا ءىم بلقلا ضيرم ناك اذإ ماها هذبم مايقلا عيطتسي ال

 اسم ريثكىف نعطي مويلا هعمست ملأ . ًاريغص الفط تسل ؟ ىلماجتأ ةجاوخاي »

 نكلو « هنع لفاغتأ تنك ىنكل «ديعب نمز ذنم اذه ىرأ تنك دقو ؛ تلق

 ؟ ناطلسلل اذهب ىضفأ نأ ريزولا ىل نذأيأ تلق . « مويلا دحلا زواجت دق رمأللا

 ةصرف تناح اذإ نكلو لع هبلق اودسفأ دقف ؟ اذه ىف ىودجال : لاق
 فرعت ام ةقيقح هل نيبتلف « كب ريدج وه امم حصنلا تصلخأو ثدحعتال

 . نسمح اذه : تلق .٠ اديجم المع هب ىدؤت كنإو ريخلا نماذه نإف « ىنع

 نيكن ىلع ءانبأو خلب نع ثيدحلا ىرجو ناطلسلاب تولخ نأ ثدحو
 ىالومك رثي نأ زوحجيالناطلسلا ةايح هللا لاطأ» : تلق . ةقجالسلاو مزراوخو

 فكلا نم دبالو قاقلا ريثي اذه نإف اهب نيتسي نأ وأ مارتن ىنح تامهملا
 :لاقف ' « ريزولا ةراشتساو لمعلا ةلصاوم نم دبالو « برطلا نع نيح ىلإ

 مث . ءانل ًاصلخم سيل هنإف ريذولا فرصت نع مجن اذه لك ؟ لوقت اذام»

 اذك مزراوخ ىفثدحدفلالئاق سيئرلا ذاتسالا ىلع ًبانع درسب ذخأو الو فقو



 مسس ن1 سس

 404: تاق . ةقجالسلاب ءاج رمآلا رخآو ءاذكو اذك لمع هدلو نإو ءاذكو

 ًاسأي ىدبأو « سمألاب ىعم اليوط ريزولا ملكت دقل «ناطلسلا ةايح هللا لاطأ

 أذإ لاقف ءناطلسلا ىلإ مالكلا اذه غلبأ نأ ىل نذأت له هل تلقف « هل دحال

 ىل نذأ اذإ نآلاف . كسفت ءاقلت نم هب ثدحتت نأ ريخلا نف ثيادح ىرج

 ٠ ريذولا لاق ام لك تركذو تفقوف . ايسح لاق . كلذ تحرش ىالوم

 أوحار مهلك هلهأو هدلوو هلامو هتيب نإف اقدص لوقي هنإ لاق مْ يلم ركفف

 رورغملا كلذ ىلع ءاضقلا ىلإ تدأ ةقداص رييادت ريد دقو ؛ مزراوخ ةيحض

 دقو «هريزو لجرلا اذهوكلذكرمألا نأ معي ناطلسلا مادام » : تلق . نوره

 ةدئاف ةبأف * لاماو حورلا لذبو ءهجو ريخ ىلع اهب فلك ىلا تامدخلا ىدأ

 فيكف ؛ىالوم لاععأ لع دوعي كلذ مثإ نإف ؟ همابتاو هب نلظلا ةءاسإ ىف

 لك نأ نظي هنإ ؟ قدص ىف لمعي نأ نظلا هب ءىسأ ىذلا ريزولا عيطتسي

 اذهلف «رخخآ هجو ىلع هيلإ عمتسي فوس هب هوفتلا ىلع مزعيو هيف ركفي ام

 عيضت كلذبو «لاحلا رهاظ قفاوي ام ركذيو بئاصلا ىأرلا ءأدبإ بنجتي

 دبت ملو «تلق انك هنإ » : هنع هللا ىضر ناطلسلا لاقف « . ىأرلا ىف ةماقتسالا

 نولازي الو هيلع انردص اورغوأ مهنكلو لجرلا اذه نم ةنايخ نآلا ىتح انا

 هبلق لمتسيلف ىأر اذإف ٠ ةريثك ماهم مويلا ىالوم مامأ نإ » : تلق « نولعفب

 هبلق ىطريو هرطاخ بيطي ىّتح «قح ريغب هنع ثدحتي نم لك رهنيلو هيلإ

 ىف ريبدتلا اف لاق . « هجو ريخ ىلع رومألا ريسن لب ىالوم ملاصم دقعتت الو

 ,لاقف . هرطاخ بيطيو هعم لضو هعدتسلف ىالوم ىأر أذإ تلق « رمآلا اذه

 .لحأو هنم مركأ نكي مل ذإ ميظعلا ناطلسلا اذهل هللا رفغبلف . كلذ نم لجخمن انإ

 لوقتو ءانم ةلاسرب رصعلا ةالص دنع هيلإ بهذت لاق ؟ ىالوم ىرب اذاف تلق

 ليزت ثيحب ادغ هيلإ ثدحتت فوسو ؛ هتلاتسا ىلإ ًايدؤمو ًامزال هارت ام لك
 ,( قوي سل م١



 ها

 4١ هيلإ كئيدح دعب انارت نأ كيلعو ؛ نظلا ءوس نم هبلق ىف ام لك

 نمالجر وأ سودبع ىعم ثعبيلفىالوم ىأر اذإ تلقف . ىرج ام انيلإ ىورتلا

 فرشم ىلإ ةجاح انسلو هيف ركفتام فرعأ لاق . رثولاك عفشلا سيلف نيبرقملا

 تلجخ ىح اريثك لع ىثأو . امهف كش ال كصالخإو كءالو نإو كيلع

 لك هل تركذو ريزولا ىلإ تبهذ رصعلا ةالص نيحو . تفرصناو تديح 3

 املف . ميركتو فطع اهلك تناك ىلا ةلاسرلا هتغلبو ناطلسلا نيبو ىنب ناك ام

 نل لاقو ؛ ىبو سلج مث ضرألا لبق مث ريزولا فقو ثيدحلا نم تيهتنا

 ىقفشو ىحصنو ىتمدخب لضضأ نلو ناطلسلا اذه ةدايسس قح تيبح ام ىسنأ

 عمتسي الأ عقوت أ ىكلو « لع اهب نم ىلا ةعيفرلا ةجردلا هذه دعب ايح تمد ام

 هسفنب ىفنعيو ىطخ ىلإ ىهينيلف تأطخأ اذإو « نيماعلاو نيدساحلا دسح ىلإ

 زجعأو ىرطاخ برطضي نللا ىب ءىسي ول هنإف « هبلق ىف لع انغض رخدي الو

 ءادب] ىلع ىوقأ فيكو « ةنطلسلا لامعأ ىلع ررضلاب كلذ دوعيو لمعلا نع

 الاب أدبيلو سيئرلا ذاتسالا رطاخ بطيلف تلق . ىلاح اذهو تامبملا ىف ىأرلا

 تثيورو تدعو. هرطاخ تديطو « رصن ابأ هنعذخا ويلف قافن اذه دعب ثدح ولو

 ءادبإب ادغ ريزولا ىلع لضفتبلف ىالوم ىأر ول تلق مث . ناطلسلل ىرج املك

 ةادغلا فو . كلذك لعفأس لاق . رخآ ارثأ ىالوم تاملكل نإف « هيلع فاعلا

 الوق هل لاقو هعم ىناعد دقو «سانلا فارصناو لابقتسالا دعب ريزولاب لتخا

 هذه لحل ةضيرف ثيدحلا اذه ناكو . هسفن نم كش لك لازأ ثيح ابرك

 انوعدو كلذكل هنإ هل اناقف . «""ريزو ريغب مقتست ال رومآلا نإذ تالكشملا

 . كلملا لاصم هتياعرا هل

 ىع «.. هل انلفف » ةلجو . روغيط ريص يبأو لضفلا ىلأ مم رصن ينأ مالك ةياهم هذه )١(
 . روفيط رهن ىلأو لصفلا ىلإ مالك نص



 هم نإ خاب

 4/1 ىوق شيج لاسرإ ىلع هنعهللاىضر د وعسمناطلسلا مزعقدص نيحو

 ,لئاسرلا ناويد بحاصو ضراعلاو ريزولا عم ىلتخا ءاسن ىلإ ميظع رالاس عم

 بهذو « ىثابسو رصنلا ىأو ىدغتكب باجحلاو ؛ ميدنلا فزوزلا لبس ىنأو

 لاشمأ نم تايالولا باحصأو بجاحلاو ةيكنهرسلاو نايعالا اعدف لوسر

 لمتك ا ايلف ممريغو تالبطصالاب لكوملا ىريبو ىجلاولو نيكتشون بجاحلا

 تحارتساو « ءادعصلا دنجلا سفنتو ؛ مايأ ةدع انقأ دقل : ناطلسلا لاق عنج

 ىلإ اودلخأ دق ةقجالسلا نإ لوقت دروابو اسن ىف نيبنملا بتكو « باودلا

 ىرت ايف امتاد ركفت انكلو « سانلا اوذؤي مو ءانم ةيشخ ىف مهنإو « ةنيكسلا

 موضعي رظني ذخأف ؟ نوريشت اذامف اننيب ىرت سراف فالآ ةرشع دوجو نم

 «مكاعد اذهلجأ نمو ؛ كلأسي ناطلسلا نإف اوملك# » : ريزولا لاقو ضعب ىلإ

 بناجلا ىلإ مهب ىقليو مهنم ناسارخ ربطن ل امإ ٠ ىالوم ركذ 5 عضولاو

 ناطلسلا ةمدخلل اجوف اجوف اورضح نأ ام ]و (نوحيج ) رمنلا نم رخآلا

 : ىدغتكب لاق «ىلاعلا هاكردلا ىلإ ةنيهر مهيمدقم اواسري نأو « ةعاطلا اوربظيو

 « ناسار#“ ىلإ ناكرتلا نم اجوف هرايثخاب مدقتسا ىضاملا ناطلسلا نأ فورعم

 منيع دأو دقو . نآلا بح مهمودق ذنم داسفلا نم مهنم رلظ ام انيأر دقو

 ءادبأ اقيدص معبصي ال ودعلاو « مدلج ىب نم نيرخآلا سوفن ىف لمآلا

 همالك ىلإ عمتسإ ملو بذاجلا نالسرأ لاق اك مهيف فيسلا لامع] نم دب الو

 رالاس عم شيج دافيإ ررقتو . نايعالا ةيقب لاقكلذكو « ناكام ناك ىّتح دحأ

 انالوم نذأي ول اولاقف ؟ رالاسلا اذه نوكي نمو ناطلسلا لاقف . اسن ىلإ كنحم

 . انالوم ربختو ىأرلا لدابتنو ريزولا عم جراخلا ىف « ديبعلا نحن « سلجب انإف

 0 ناطلسلاو ةعامجا نيب ودغيوحوريناكشمر صن وبأ ناكو ءاوعجرو« انسحلاقف

 ميسأر ىلعو مشحلا ىدقم نم داوق ةرشع دافي ررقت نأ ىلإ مالكلا لاطو

 فلأ رشع ةسمخو ليئاكيم ىلع نيسح هجاوإلا ادختكلاو ىدغتكب بجاحلا



 ع

 + ىدختكب لاقف . ىارسلا نابلغ نم نيفلأو ةماث ةبهأ ىف فنص لك نم سراف

 دقو « '”'"ءاكرشلا رثك اذإ جضني ال ردقلا نإ ليق دق نكلو عبطم دبع ىنإ»

 .باحصأ نم ةعامج مهيفو نيروبشملا ةداقلانم اددع شيجلا اذه ةسايرل اوحشر

 4417 2« مهتأرم ناطلسلا عفر نيذلاو ممل ةيرحب ال نيذلا نابشلا نم ددعو دوم

 ايتع ريكلا نم تغلب دق لجر انأو ؛ ادحاو ىلعألا دئاقلا نوكي نأ ىغبنيو

 لإ ىدؤي هنإف « ةدايقلا ف صقنلا زوجي الو ءىرصب فعضو ىمظع نهوو

 ,سيل » :هنع هللا ىضر ناطلسلا باجأف . « ناطلسلا هب ىذخا يف « مظع للخ

 .باهذ موقلا قري لو . « كىمأ ذيفنتىف ىناوتلا ىلع ورحب نم ةداقلا ءالؤه نيب

 . سلا اذه دقعتي الأ ىخبني «خيشلا اذه لوقي !؟ ةقيقحلا نإ اولاقو ىدغتكب

 موقلا داعو هيلع ىأرلا رقتساف . «ىدغنكب بهذي نأ دب ال » ناطلسلا لاقف

 ىبإ ١» : لاق صصنىنأل ريزولا رسأف . هعم اويهذي نأ مهيلع ناك نم دعتسإ ىح

 اليوأت هنولوؤي مهنإف مالكلا لع ٌقرجأ الوشيجلا اذه باهذل ةيهاركلا ديدش

 ملع ىف ارحبتم ناكو  ادج ءىس علاطلا نإ لاق ؟ اذاملو رصن وبأ لاقف .«رخآ

 ىكل * موجنلاب ىل عال ىنإ « كلذك هراك انأو رصن وبأ لاقف . موجعلا

 لوبقف ةعاطلا نوربظي مهو رايدلا هذه ىلإ اوحرت ءابرغلا نم ةءامج نأ فرعأ

 ةداقلاو ناطلسلاو امأ ٠ مهف ءوسلا نونظ ةراثإو مهتجاهإ نم للوأ مهنعاط

 ريزولا لاقف . ىلاعت هللا ردق اذام ىرتسو توكسلا الإ انل ةليح الف اذه نورب

 ضرعو . ىمذ تأربأ دق نوكأ هيلإ غصي مل اذإف قحلا نيبأ نأ ىلع امازا ىرأ

 ,ىلع بلغتلا نكمي الو ىضق ءاضقلا نإف « ىودج الب نكلو ناطلسلا ىلع هيأر

 خايداش ةقيدح مامأ ىداولا ف فقوو ناطلسلا بكر ةادغلا فو . ءاضقلا

 فاك شيجلا اذه نأب عيملا رقأ دقو طايسلا تابرضب شيجلا دارفأ اودعو

 كا سيما

 )١( هبا شوج رايس نازابنهب كيد .



 ا

 ىثأ دقو . ملاعلا طبضل قكتت ؛ ىارسلا ناملغ نم نيفلأ نأو ابلك ناتسكرتل

 ؛ هيلع هفطع ىدبأو ىدغتكب بجاحلا ىارسلا نابلغ دْئاق لع !ريثك ناطلسلا

 هوعيطأف انتفيلخ وهو مدباق وه لجرلا اذه نإ نيمدقملاو نايعأللا عيمم لاقو

 . ةعاطو ًاعمس اولاقو ضرالا ًاعيمج اوامقف . انماوأ امنأك هرماوأ نإف ًاعيمج

 ىلاوملاو نيمدقملاو نايعألا ةفاك اهببلع اوسلجأ دقو ؛« تفص دق دنا وملا تناكو

 نيمدقملاو ىدغتكب بجاحلا ىلع اوعلخ مع ماعطلا نم غارفلا دعلو ٠ مثحلاو

 ةيحتلا اوداو ناطلسلا ىدي نيب اولثم مث . برحلا هذه اونيع نيذلا نرخآلا

 اسن بوص شيلا اذه راس نابعش نم عساتلا سيلا « ةادغلا فو . اوعجرو

 بهذلاو ةسبلآلا هعمو « ليئاكيم لع نيسح هجاوإلا مهقفار دقو « ةلماك ةبهأىف

 بسح لكل « ىغولا موي نسحأ دق هأري نم لك ىلإ تالصلا لذيبل ريثكلا

 ةكرعملا موي ليفلا دئاقلا لقتسا اذإ تح« مهحاصت ىلا ةليفاا تريتخاو «هئالب

 . رودي ام ىريل كلذك اليف نيس- بكري

 روباسينف ةبطخلا ضي وفتب ناطاسلا ىمأ روشلا اذه نم رشاعلا ةعججلا مويو

 لجرلا اذه ناكو « هللا ةمحر ىقوباصلا نمحرلا دبع ليعمسا نامع ىنأ ذاتسأللا ىلإ

 عينا رقأ دقو ؛ ةباطخلاو ظعولا ىلاجم ىف ةصاخو لئاضفلا ةفاك ىف هرصع ةيآ

 رثأتو . ةعئام ةعماج ةبطخ بطخ مويلا اذه ىفو « هوعياب دق اميمج ءاحصفلا نأب

 غلبأو هلحم نامع ىنأ لالحإل هتمحرب هللا هدمخت دعاص الملا وبأ ىضاقلا

 ىغبنيف اذه انيأر انأب بيجأف . بحتسمب سيل ةعبتملا دعاوقلا ريت نأ ناطلسلا

 . كردص هب قيضل الأ

 تداج نابعش نم نيرشعلاو ىداحلا ءاثالثلا مو نم رصملا ةالص ندحو

 دق ناورتلا نإ اهيف لو روصخملا شحجلا بحاصي ناك ىذلا ىهملا نم ةلاسر

حب شيجلا ةمدقم عم تراد' ةكرعم لوأ نم ةعيزم أونم
 ةوجاح 7 نكي ل ثي



 بسس جه مس

 رسأو « اروف مهم ةئامئام وأ ةلاعبس سوؤر تعطقو ةرسيملاو ةئميملاو باقلل

 هتوبب ىلإ ئرشبلاب روفلا ىلع نوشارفلا بهذف . |ريثك مهنم اومنغو نوريثك
 عرقو قاوبألا خفنب ناطلسلا ىمأو ؛ اريثك مريخ نم اولاثو مورشبف نايعألا
 ف اوأدبو ءامدنلاو نيبرطملا راضحإ بلطو « نيرشبملا لوصوب اناذيإ لوبطلا

 هنأل ءوهللا تقو دتماو حابصلا ىح برشي ناطلسلا رمتساو . برطلاو وبللا

 نايعألا هبىدتقاو ؛برتقا دق ناضمر ناكو « مايأةدع بارشلا نع فكدق ناك

 484ىم دق ناطلسلا شدج نأب أبنلا ءاج رحسلا تقوو . هرادىف وبلي لك ناكف

 كب ف ةمينغ مقو دق ددعو تالآ نم شيجلا ىدل ام لك نأو « ةركننم ةعزبم

 ناصح ىلع هوسلجأو ليفلا ىلع نم هولرنأ دق ىدغتكب دئاقلا نايلغ نأو ءودعلا

 ىطتما دقن اك هنأل رسأ دقف ليئاكيمنيسح لبعهجا وخلا امأ . نيعرسم هب اوراسو

 . ابس ىديأ هرقبقت ىف شيجلا قرفتو « ناصح ىلع لوصحلا عطتسي ملو ليفلا

 راد تناكو « هيلع رصن ىنأ عالطإب ةبونلا بتاك عرسأ أبنلا اذه ءاج نيحو

 هاكردلا ىلإ بهذىّتح ةلاسرلا أرقي دكي لف « خايداش برق دابآ دم ىف رصن ىنأ

 ناطلسلا نع لأسف « مهلاو ةريحلا هيلع ثدب دقو «ةياغلل ةزجوم ةلاسر ثناكو
 .ربظلا ليبق ىح لاح ةيأب هظاقيإ نكمي الو رحسلا ىف مونلا ىلإ ىوآ هنإ هل ليقف

 .نرايعالاو ىلاوملا ذخأو ريزولا ءاجو «ربخلا ايف ركذ ريزولل ةعقر بتكف
 .تدجو دقو . لاوحاألا هذه لثم ىف ةداعلا بسح نودفاوتب ءاربكلاو

 لئاسرلا ناويد بحاصو ضراعلاوريزولا هاكردلا تغلب نيح (لضفلا وبأ انأ)

 .بجاخاوىئابس بجاحلاو ناسارخ ناويد بحاصىروسو ىنزوزلا لبسابأو
 مهلع بابلا اودصوأو ناتسبلا لخدم دنع نيلتخم اوسلج دقو « رصنلا ابأ

 هىذلا ببسلا نم ةريح ىف ممم نولوقيو « ىرج اهف ءارعلا نولدابتي اوناكو

 . ةعزملا كلت ىلإ ىدأ

 اوقفرأو ةثراكلا كلتعوقو هل اوركذو ناطلسلل ةعقر اوبتك ىحضلا ىفو 1



 ب ةإةهاسل

 الأ بحيلوقي باوجلاب ءاجو ناطلسلل اهباسو مداخلا اهدخأف ىبملا ةلاسر ابعم

 ادد قيرطلا ىف ناسرفلا بقر دقف اعابت درت فوس رابخالا نآل اودوعي

 م .نأنلا اذه ىف ثدحتلل ؛لابقتسالاب نذ يس ةالصلا دعبو رابخالاب

 "3 5 برقو « هاكردلا ىف مثدحو موامسأ تركّذ نم لظو نورخخأ مر ٍق

 اداع دق اناكو « هناسرف ةربم سر .رمو ىروس لسر نم نايوارف نالوسر ءاج

 نع الئسف امهب ءىجخل « تقو عرسأب !ءاج ىتح ريسلا اثح دقو امبتدعب ةكرعملا نم

 ةلاسرلا ىف ناك امعو اوبلغو اولتق دق ةكارتلا نأب ىلوآلا ةلاسرلا لاسرإ بس

 ملو « هللا رمأب رمآلا اذه ناكدقل الاقف . ودعلا ةبلغو رمآألا.بالقنا نم ةياثلا

 ةليسوالو ةريخذالو حالس ريغبو نيفئاخ اوناكءادعألا نإفءدحأ لاب ىلع رطخ

 باقنيف ةلوبسلا هذهب انشيكج مظع شيج مارب ىلإ ىدؤتل انل مهبرح تناكامو

 هذه انب تلح امل دئاقلا ىدغتكب رماوأ انلاجر عاطأ ولو « بقع ىلع اسأر

 نإق « هآوبب مهم 480 لك لمعو « هرماوأ اوعيطي مل انلاجر نكلو ؛ ةمره ا

 ةطيحلاو مزحلا نوعاري اوناكانه نم اوراس نيحو .نيديدع أوناك ةداقلا

 ةرسيملاو ةئميملاو بلقلا ناكف « ماتلا ماظنلاب الإ لونم ىأ ىف نوكرحتيالو

 « مات ماظن ىف ريست املك تناكةمدقملاو ةقاسلاو طايتحإلا ةريخذو ناحانجلاو

 باودلا ددع و نيليلقلا نم الإ ةيلاخ اهوأر ودعلا تاهاكرخ اومجاو نيحو

 ءادعألا نإف ماظنلا ىلع اوظفاحو اوهنتنا ىدغتكب دئاقلا لاقف ؛ ةاعر ةدعو

 هبارطضإ ثدحال ىح كلذو نماكملا اودعأ دقو ءارحصلا ةفاح ىف نوضيار

 نكلو .رمآلا ةيلج فرعنو انتعيلط بهذت ىتح انك اس اوكرحت الو «انف وفص ىف

 تاماكرخلا هذه ىلع اوضقتا ةعيلطلا كرحت دعب مهنإف ؛هرمآل اونعذي ملانلاجر
 وه اذهو« فانصآلا ىش نم نارتلا نم اريثكاولتقو ةليزهلا باودلاو مايخلاو

 ذه ىلع لاحلا دئاقلا ىأر املف ءاوبلغ دق ةكارألا نإ لوقي ىذلا لوألا ريخلا

 لملتخاف باقلاب ريسي نأ ىلإ رطضا ؛ هدي نم تلفأ دق مامزلا نأو « وحنلا



 و

 ةيرقلا كلت أوغلب نيح ةصاخو « ةثمتلا ماظن لتخاو « اندنج نيب لبانلاب لباخلا

 هجاوخلا ناكو ؛ مدقتف برحلل ابهأتم ناك ثيحو ؛ ودعلا نماكم اف تناك

 لبأو ليحل ودعلا اهيف لمعأ ؛ءاوعش برح ىحر ترادو « ليفلا ايطتم نيسح

 لوأ نم ارارف ىلويس ودعلا نأ نم اندنج عقوتي ناكام ثدحي لو ء انسح ءالب

 باودلاو دنجلاهافش تفجو ءاضمرلا تاعتشاو ظيقلا ديدش مويلا ناكو « ةلمح

 عجادتي نأب ءارعألا ةداقلا نم رفن راشأف « ءام انئارو نم ناكو « شطعلا نم

 مجارتلا كلذ نأ مهئافو ءاملا ىلإ لصي ىّبح رفلاو ركلاب اديوراديور شيلا

 ,نيربدمأ و لوف «هيف.ببسلا أومبغي نأ دنجلا راغص عيطتسي ملو « ةمرملاب هبشأ وه

 مزه دق انشيج نأ اونظ كلذ اوأر نيح مهنإف ءادعاللا امأ . دئاقلا رمأ ريغب

 فيك؛هرمأ ىف ىدغتكب دئاقلا راحو ؛برحلا ىف اودجو ؛ مهنماكم نم اوجرخت

 ىنأ بكري « ديلاو قاسلا روتبم ؛ فيعض مسج « فقوملا ىلع ةرطيسلا عيطتسي

 لحفتساو؛ةوقىف ةكرعملا اومحتقادقف ءادعألا امأ .هسأر بكر دق هشيجو ؛لبفلا

 78 0 هيلع نم ىدغتكي نابلخاا لأ ؛ ليفلاب ءادعأللا قدحأ الف ممرمأ

 دحأ عطتس مل ! كانه لزم ىأو ءام ىأو. اريسأ عقول الإو هنع نولداجي

 نم انل ناكام ىلع انؤادعأ ىلوتساو , هينغي نأش مهْنم لكل ناكء ادحأ ى

 ؛ ايس ىديأ 4م5 اندنج قرفتو .لاتقلا باسأو ددعلا رفاوو ريثكلا لاما

 انرسو ؛ انلاجر“ بقعت نم نايرتلا ةدوع دعب انمأ دقو ؛ نيقيدص كانه انكو

 ناكو العف ثدح ام انركذ دقو ؛انلبق دحأ لصي ملو انثج دق اهو ؛ ليللا لوط

 لقنا شيجلا اذه عم انئاقدصأ نم ةينامثو اننيع دق لئاسرلا ناويد بحاص

 اذإو «فاطملا مهباسر نيأو انباعصأ رمأ نم ناك اذام ىردن انسلو ؛رابخألا

 ىوس شيجلا عم ' لع نما سيلف هيلإ اوعمتست الف اذه فالخ كل ليق

 ةدعلاو ةمظعلا هذبب شيج رابني نأ فسوملا نمل هنإو « رابخألا لع فوفولا

 , هللا ماضق هنكلو هئاسور فالتخا بس



 ع

 شيج ددقفل اديدش انزح اونز> لوقلا اذه نومدقملاو نايعالا معم ايلف

 دقو « هتبتكف عمس ام رصن وبأ ذاتسألا لع ىلمأ دقو . ةلوبسلا هذبب اذبك ريبك

 ىتح ةواخلا هذه تلظو اوسلخل نايعالا لابقتسال ةالصلا دعب ناطاسلا ساج

 لاق ريزولا نإ مث اليوط ثيدحلا رادو ربخلا ناطاسلا أرق دقو . برغملا ةالص

 تمره ام اريثكو ايندلا لاح وه اذهو هللا ةّئييشم هذه » : هالوم رطاخ بيطي

 لاقو . « ءىث لك هتكح كرادتيل ناطلسلا ظفح هللاو ةرارجلا شوبلا

 . شيجلا ةداق لذاخغ لجو رع هللا ءاضق دعب ٠ ةرهلا هذه بيس نإ ضراعلا

 لاق اوداع ايلف . ةنوشخ ىف ةراثو فطل ىف ةراث « وحنلا اذه لع لك ثدحنو

 رجح قلطنا تماكت ايلف ملكت ملو تمصلا ديدش تنك دقل رصن ىنآل ريزولا

 ةجبللا حرص لجر ىنإف ىليح ام » : لاقف . جاجز حرم تيب ىلإ قيناجتملا

 تلق ام هربخأ انأو ئيدح ىلإ عمتسي مل ناطلسلا اذه نإ مث «ىضغ بلاغأ الو.

 «تيبح ام ىسفن نم اذه ةرآرم بهزي نإ « ةماسجلا هذهم ةمراك تعقو ىدح

 ىالومل لوقأى إف اذاو « ةريبكلا ةلودلاهذه ىف هذبك ةلزبم ىرأ نأ دوعتأ لو:

 هروعشل ةاعارم ناطاسلا رطاخ نوبيطي اوناك مهنإ نيرخاللو سيئرلا ذاتسألا

 نم نكي ملو « معلوقأو ةقفاوملاب ىسأر زهأ تنكف ؛ هجرح ىلع جرحي ال ىتح

 4105كلو « رصنابأ اب لوقتاذام هحاحلا ىف غلابو ناطلسلا لع لعأ دقو ءدب كلذ

 نسحبو هدادبقسا نع عجري نأ ىمع مصنلا تلذب مكلو قحلا تلق مكلو تامع

 دقل اريخ هللا كارج رصن ىبآل اعيمج اولاقف . « رومألا اص هيف امل عامسالا

 . اوفرصنا م « قا لوقتل كنإو لوقلا تنسحأ

 بعرأ ىذلاو راد ىذلا ثيدحلا ناك اذام رصن بأ ذاتسالا تلأس دقو

 عقو ام هيلع نونوبيو ناطلسلا نوعداخب اوناك » : لاق ؟ وحنلا اذه ىلع سانلا

 «ةفش تنيب "سنأ ملف انأ امأو فتوملا اذه لثم ىف مسرلا وه اك ةبيصم نم

 ىالوم ةايح هللا لاطأ تاقف كلذ لع ركني ناطلسلا ناكو « اظيغ ديم تنكؤ
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 الو شيجلا رييست تقو ملكتأ مل ىنأ عمو ىتعانص تسيل برحلا نأ ولو هنإ

 .نإف ٠ ملكتلا ىلع ىلمحي ىلع ناطلسلا حاملا نكلو , ةمقاولا تعقو دقو نآلا

 .تم ىتيل ابو ريحزلاب ءلم ىالوم اي ىلق نإ «بدألل ة ءاسإ اذه دعب تمصلا

 .ةحارص ىف ثدحتتن نأ بحب ناطلسلا لاق . موبلا هيف نحت ام ر دأ ملف اذه لبق

 .دصتنت نأ ىغبني ىالوم ربع هللا لاطأ تلق . كاياو' قدص ىف كشن ال | انإف

 ديفوتلا حرطت نأو شيجلا ىلع كسفنب فرشت نأو ب رطلاو وبللا ىف اليلق

 .دنجلا ليمتست نأو «ناطلسلل ةمدخ ىد وي هنأب هنم انظ ضراعلا هحرتقي ىذلا

 .ةريثكلا لاومآلا ىلع لصح ىضاملا ناطلسلا نإف سانلا بناج ىعارت نأو

 روثي هنإف هللاب ذاب رملاو بعشلا بناج عاري ملاذإو « لاجرلا نم ءافكاألا ةنوعع

قي ىلع فإو ؛ نافلا ىش ثودح نم ذتنيح ىثفضمو «لاومألا ىلع ذوحتسيو
 ني

 .« هلوق نم دب ال نكلو « م قحلا نآل ثيدحلا اذهب ىضرب ال ىالوم نأ

 رمآلا نإ » ناطلسلا لاقف . لاح ةيأ مصنلا ءآدبإ نع نوكسمب ال نوصاخملاو

ررقتو ءىثلك ىف ثيدحلا رادو «اندنع هيف كش ال كصالخإ نإو لوقت اكل
 

 .قإو جرالا اذه لثم عن لبق نم هدافيإ امازل ناك دقق لوسر دافيإ

 هللاو ةبقاعلا نوكت اذام ىردأ تسلو رمألا اذه ةقيقح ءالجتسسا عيطتسأ ال

 . « هنمب ةيافكلا ىلو

 ننال

 ةافوب ةلزغ نم ةلاسر تءاج نابعش نم نيقب مايأ ةتسل تيسلا مويو

 48/فرشم رصن ىبأ هجاوخلا دلاو وهو ؛ هيلع هللا ةحركونلا ىلع مساقلا ىأ

 .هللأ ىطر دوعسم هللأ نيد رسصأت نب مهاربأ مظعملا ناطلسلا دهعف مويلاةكلمملا

 ااهسأرب ناك ىتلا ديربلا ةرادإ نيتلسلا نيتاه ىف ضوف دق نالعلسا| ناكو « مهنع

 .ةلزغ ىلع فارشإلا بصنم ضوف ؟بتاكلا هللا دبع نب نيسح ىلإ مساقلا وبأ



 د

 ءديربلا لمع بلط انيسح نآل نكلو تدب ةنايخ ةجيتن ال « هلدب مساقلا ىبأل

 دقو « هنع هللا ىضر دوم ناطلسلا دهع ىف لئاسرلا نأ ويد بحاص نبا ناكو

 ناطلسلا ناك نيح ) هيبأ ةايح مايأ ناطلسسلا اذهل ةاره ىف ةرازولا بصنم لغش

 هيلإ ضوفو « هيلإ ةباجتسالا مدع نم دوعسم ايحتسا كلذلو ( !ريمأ دوعسم

 . مساقلا ىبأل ةيمهأ رثك أ وهو فارشإلا لعج اكديربلا بحاص بصنم

 ةرسآألا هذه خويشو ءاظع قح ىم ءافو رومألا هذه نايب نم ادب رأ لو

 . ةقادصلا قح نم ىلع مهل امب المعو « ةريبكلا

 و

 تاالتما دقو ؛ قيرط لك نع نودفي اوذخأ انلاجر نم نيمزهملا نإ مث

 ليسو مييلع فطعلاب ناطلسلا رمأف « ىرج امم لجخ ىف مو ةرسح مهبولق

 رماوأ مهتفلاخل اديدش اباتع مهيمدقم بتاع دقو . ردقو ءاضق هنأ ىلع ناك ام

 هنأ بجاحلا ىجلاولو نيكتشون نم تعمسو « كلذ نع اورذتعاف ةيرالاسلا

 مثرد فلأ فلأ هدحو هل ديز دق هنإ رصن ىنأ هجاوخلا ةرضح ىف لوقي ناك

 هيلإ ثدحتو « لاحلا ىف ناطلسلا لباقو كلذك ىدغتكب رالاسلا ءاجو « نيترم

 أبلك ناتسكرت مرهأ نأ تعطتسال رماوألا أوصعي مل نيمدقملا نأ ول لاقو

 كتامدخ نأ اذه نم انل تيث دقل هنع هللا ىضر ناطلسلا لاقف . شيجلا اذهب

 مبمظعم ناكو نيمطح نيمزهم ىارسلا نابلغ لبقأو « اهبف كش ال كحئاصنو

 . ناسرفلا نم

 متازهلا تلاوتو « ناطلسلا اذه ىلع تعقو ةيدج ةمبره لوأ هذه تناكو

 اهمال ةعادملا ايندلا هذه كرو ةدامشلا قل ىح نهو ىلع انهو أمدعب

 اذإ ءاضقلا بلاغي فيكو . لجو رع هللا ءاش نإ هلحم ىف نيبأس 5 « اهبلظو



 دس هوا

 ؛ءاشيام هللا لعفي « لاحلا اذهىلإ ةقجالسلا لصي نأ بيغلا ىف ردق دقف ء ”لح

 . ديري أم كو

 بتكلا ةءارق نم دب الو ةديعسلا تاقافتالا ىلع امئاد ةلودلا موقتو

 كلذو : تناك كلذكو « ةريثك رداوالاو بئاجعلا نإف «رابخ لا ورمسلا رداونو

 484 .زجعلاب هفصتو هبلق بيطلا ناطلسلا اذه ىلع تاءارتفالا ىرثت ال بح

 هلك اذه نكلو هلم ريبدت ىف !ريثك أطخأو دادبتسالا ديدش ناك هنأ ولو

 ةعقاولا هذه دعبو . هسفنب ارش ديري ال قلخلا نم ادحأ نإف « هلا ءاضقب ناك

 ىعاربو ضراعلا ىذارلا حتف ىنأ قيضي ناكو « انع الإ ثدحتي ال ناك

 ناك دقف « مهنم براح دق ناك نم ةصاخو « مهوؤؤش رظنيو دنا بناج

 . هتبادو هتدع دقف دق مهرثكأ

 نيهملا ءالؤه نم بتكلا تءاجو؛ موصلا اومدبو ناضمر ربش لبقأو

 باودلاو معنااو تالألا نم اريثكنإ » اهيف اولاق ءاسن ىف نوفتخي اوناكنيذلا

 مهنأ تح ناكرألا دي ىف عقو دق ددعلاو حالسلاو ةسبلألاو ةضفلاو بهذلاو

 اودقع اونمأ نيحو . ثدح دق هلك اذه نأ نوقدصيال مهنأكو اهرمأ ىف اوريحت

 . نورواشتي اوذخأو هاكرخ ىف خويشلاو نومدقملاو نايعألا سلجو ءاسلجم

 فوقولا لاحنأ نم نإو «ديبمت وأ ركفت نود هلك اذه انرفظ دقاتنإ اولاقو

 رمألا زواجتي ملو ؛ ميظعلا شيجلا اذه انبلغ نيذلا نمي انساو ؛دحلا اذه دنع

 هناحبس هللا دارأ دقو . مرمأ ريبدت اونسحي مل مهنأو انسفتأ ىلع انظفاح انثأ

 هذه لك دصق ريغب انمنغف «ةدحاو ةعفد ءابه بهذنال ىد اذه عوقو ىلاعتو

 كلم دوعسم ناطلسلاو « ءاينغأ هللا لضفب انحصأف ءارقف انكو ثالآلا

 ريبدتلا ءوسل هشيحب ةعرطلا تلح دقو « ريظن نيءلسملا دالب فهل سلو ميظع

 انيلعو « انرصنب رتخن ال نأ انيلعف نيريثك ةداقو ادنج هل نكلو ةدايقلا فدضو
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 انيأر نأ نيبيو رذعلا سمتليو هل انئالو نع هيلإ ثدحتي الوسر هيلإ دفوننأ

 نيح ةمواقملا ىوس ةليح نم ال نكي مل هنإو . لبق نم هيلع انكام امئاد وه

 نيبتت نأ عيطتسن ىتح هباوج نوكيسام ىرألو . انعاتمو انتوبي دنجلادصق

 . كلذ دعب انقيرط

 ثدحو ءىتْلا ضعب هعور أده بتكلا هذه ىلع ناطلسلا فةوانلف

 نأ «هيأر عمس نأ دعب ؛ هل لاق ريزولا نكلو . ةولخ ىف اف ىريامع ريزولا

 نأ ًادبأ رئاجب سيلف .نولعفبام ىرت ىح رظتنن نأ « حلاص ريبدتب اذه سيل
 ىدهاشو « مهل] دنجلا لاسرإ لطخلا نم ناك دقو « فيسلا ريغب مهيلإ ثدحتن

 «ردصلا قيض ىالوم ناك ذ] نكلو «هب هتثدح تنك ى إف رصن وبأ اذه ىلع

 توكسلا نمدب نكي ملف « ةيؤر ريغ رع ثدحتي لجر لك ناكف
 .رمآلا نم دحام ىرن ىح

 وهو «ناطاسلا ةرضح ىلع ةقجالسلا لوسر لبقأ بتكلا هذه رثأ لعو

 سيئرلا ذاتسألا ىلإ ةلاسرب مدقت دقو ثيدحلا نسح ناك ىراخت ءاملع نم خيش

 :لوقت تدرطتسادقو « ديدش عضأ وت نع مث ىو ةقجالسلا مدن نع برعت

 روهم هنإف ناطلسلا دنع ةعافشلاو ةطاسولل ىروس رايتخا ىف انأطخأ دقو»
 انيلإ ناطاسلا ريس نأ ىلإ مالا ىبتناو رومألا بقاوع ىف ةحلصملا ىعري الو
 «روصنملا شيجلا هجو ىف ماسحلا قاشتما ىلع ورحب انكام هللا ذاعمو « ًاشيج
 ىلع اودتعاو « نالجلا ىلع بائدلا ضقنت اك انرود ىلع اوضقنا مهنأ الول
 نع عفادن نأ نم ادب دجن ملف“ نامأللا ىلع نيلصاح انك انأ عم ؛ انلافطأو انئاسن

 مل ثدح ام لكو « مالا لوأ انركذ ام دكؤت انإو « ةزيزع سفنلاو ءانسفنأ
 .انم مغرلا ىلع روصنملا شيجلا تباصأ ةدساح نيع ليبق نم الإ ىركي

 هاشمزراوخ كح ءانثأ ' مزراوخ ىف انتفرعم ةقباس سيئرلا ذاتسأألا ناك املو
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 ةطاسولاب لضفتي نأ هب ريدخل اعم ماملاو زبخلا لك أ ةلص انب هلو « شاتئوتلا

 ءانراذعأ لبقيو «انيلع ونحبل هبلق فطعتسيف « ناطلسلا دنعانل ةعافشلاو

 دفوي نأ اذه نم لضفأو ءانبواق كلذب نمطتل امركم ًاقفوم انلوسر ديعيو
 نم دك أتيو انلاوقأ عمسيل لوسرلا اذه عم هتاقث دحأ انيلإ سيئرلا ذاتسالا

 6 مسلا ريغ ىغبنال انأبو انصالخإو انتيدوبع

 ؛ةقجالسلا لوسر هبىلدأ ام ىلإ عمتساو ؛ ةلاسرلا سيئرلا ذاتسألا أرقو

 ىلإ بهذو . لوسرلا ةفاضتساب ريذولا رمأ مث « اهب ءاجام ىلع داز ىذلا
 ناطلسلا هركب مل . نايعألا لبقأ مث « ىرجام هيلع ّصقو هب ىلتخاف ناطلسلا

 ىراخبلا هيقفلا عمىئيصلا رصن ىنأىضاقلا دافيإ ررقتو « هيلإ ةقجالسلا لسوت

 ؛ ناكرثلا نايعأ لوقيام ىلإ بثك نع عمتسي ى ( ةقجالسلا ل وسر ) اذه

 بلطي ميقتسلا قيرطلا نوكلسي مهنأو أرش نورمضيال مهنأ هيدل تبث اذإ تح

 عضوتو مالطعو حوضو 2 ثيبدحلا أدببف ؛«لسرإا هعماودقوي نأ مهل

 مو ناطلسلا ةرضح نم ًاعيمج اوداعو . بولقلا نمطتو اماصن ىف رومألا
 .ىأرلا اذه ىلع

 ادبج الذب دق امهمأ نايري اناكو لئاسرلا ناويد بحاصو ريزولا ىلتخا مث

 هيقفلا نأو ةقجالسلا راذتعا لبق ىّتح ناطلسلا بلق فاطعتسا ىف ًاريبك

 ىدح ىسحلاب داعب نأ ىخبليف مهاقث ريكأ 49١ نم وه ءالٌوه لوسر ىراخبلا

 . تءاس ىلا لاوحألا ملصت

 ةاهد نم ناكدقف خيراتلا ةلمكت اذه ىيصلا نع ءىث ركذ نم ىلدب الو

 . ركملاو ةليحلاو ريبدتلا نسمح ؛ لضفلا نم ليلق ىلإ عمجي ناكو .لاجرلا

 ناكو . نآرقلا هظفح دقو هتلوفط مايأ دوم ناطلسلل ابدؤم هوبأ ناكو



 ا ل

 بهذق ؛هقلخ ءوسل هيلع مق مث « ةالصلا ىف هب متأي هللا همحر لداعلا ناطلسلا
 ناطلسلا فرعاملو . هللا همحر كليإلا هاوآ ثيح دنكزوأ ىف لزنو ناتسكرت ىلإ
 نيذهلو ؛اريثك هنم دافأف ؛ىحاونلا كلت رابخأهيل] ىهنيل ارس هراتخاكلذ دوم
 ىضاملا ناطلسلا دبع رخاوأ ىفو . ةيوق ةلزدم ىيصلا رصن ىنأل تأيبت نيببسلا
 هاقبأ دقو ؛ هجو ريخ ىلع هلمعب ماقف طالبلا لع فارشإلا بصنم هيلإ ضّرغ
 ةرثكل هيلع بضغف داع هنكلو « هدبع لئاوأ ىف هبصنم ىف دوعسم ناطلسلا
 « فرشملا ديعس ىبأ ىلإ ناويدلا ىف هلمع دنسأف ؛هينعي ال امف هلخدتو هتاطاسو
 وه امأ ؛ تابجلاكلت ىف هنع ايئان هدلو لسرأف ءورمو ناقلاط ىلع امعز هبصنو
 القتعم ىفزوزلا لبس وبأ هثعب نأب هرمأ ىهتاو رافسالا لك ىف انبحاصي ناكف
 هضخبس ناك ىنزوزلا نآل كلذ « دودوم ناطلسلا دهع ىف دنملا عالق ىدحأ ىلإ
 ثيداحأ تريكو . كانهتام نأ ىلإ هنجسو هداعبإل ىدأ ام دئاكملا نم هل ريدف
 ؛ ةيوشملا ىصخلاو بابكلاو بارشلاو عاقفلا اوركذف ؛ توملا اذه نع سانلا
 ةمايقلا موقت فوسو دحأ ةرسآلا هذه نم قبب ملو . ةقيقحلاب لعأ ىلاعت هتلاو
 تحن تناك ةريثكحئاضف رهظتسو لداعلا ءاضقلا ىرحيو قحلا باسحلا موقيو
 . نيعمجأ هلآو دمحم ؛ حالصلاب انيلع ىلاعتو هناحبس هللا نميلف ؛ ضرألا

 تالصلا رخاف ىنيصلا ىضاقلا سنم دق دوعسم ناطلسلا نإف نكي امبم
 ناويد بحاصو ريزولاروضح هترافس نأشب هيلإ ثدحمو ةلحرلا لبق هلبقتساو
 « تالصلاىراخبلا هيقفلل تمدق كلذكو . رفسلل دعتسي دخأو داع مث . لئاسرلا

 . اهب ءاج ىلا ةلاسرلا نع بحي امع هعم ملكتو ريذولا هاعدو

 ثيل دقو ناضمر نم ىناثلا سيخلا موب روبأسين .ره نالوسرلا راسو
 هوحص دق اونأك نيذلأ نودصاقلا داعو « كانه ةدم 4و" ىنيصلا رصن وأ

 تردصو . ثيداحأ نم نيقيرفلا نيب راد ام ىوحت ىلا بتكلا نولمحب



 بنس نارا سس

 ةرشعل ءاعبرالا موي روباسن.ىلإ ىيصلا داعو . هيف تبلا بحي امع ةيوجالا

 وغيب نع ممدحأ ؛ ناكرلا ىدقم لبق نم لسر ةثالث هحصي ؛ لاوش نم نيقب

 مطوصو ةادغ ىفو . ىراخبلا هيقفلا مهعمو ؛ دواد نع كلاثلاو لرغط نع ىناثلاو

 هتناكو « رصعلا ةالص ىتح كانه مالكلا لاطو ةرازولا ناويد ىلإ اوهذ

 هنأ ىلع ةيابنلا ىف ىأرلا رقتسا مث ناطاسلا نيبو مهنيب ودغتو حور تاضوافملا

 لسرب نأ ىلعو «ناتسهدو هوارفو اسن تانالو ةثالثلا نيمدقملا ءالؤمل ىطعت

 باس ف نبصلا رصن وبأ بهذي نأ ررقتو . "واو دوشمو ةلخ مهن لكل

 هنأ ىلعو « ناطلسلا عم 0 ءافولاب قاثيملا مويلع ذخأي ن أو ؛هسفنب اهانإ

 ؛ًأونئمطيو خلب ناطلسلا لصي نأدعب هنإ مث ء ثالثلا تايالولا هذه لع اورصتقي

 .. ناطلسلا ةمدخ ىف نوكيل هاكردلا ىلإ ةثالشلا ءال وه دحأ ىنأي ؛ هفطع ىلإ

 .تاروشنملا خسن ىذاتسأبتكو « لسرلا ءالؤهةدافو ةفايضلاب لكوملامركأ دقو

 هوأرفو لرغط مساب أسنو دواد مساب ناتسهد تبتك دقو ءابتدرحم
 «وغيب مسأب

 « ناقهدلا » بقلب اهبف اوبطوخ « هنم لئاسر مهلإ تبجوو ناطلسلا ابعقو م“

 ةوسنلق ىلع ةدحاولا لمتشت « ةالولاعلخ ىف مسرلا وه اك علخ ثالث ممل تدعأو

 مسرب بهذ نم ركو جرسو داوجو انمسر. ةزرطم ةلحو ءاولو نينكر تاذ

 . مهم دحأو لكل ةطيخم ريغ ايون نيثالثو ناورتلا

 .نيقب نامل ؛ةعمجلا مويو . تالصلاب مهل اورمأو « ةادغلا ىف لسرلاب ءىجو

 .ناطلسلا لاب أدهو . اسن ىلإ روباسين لسرلا ءالؤهو ىيصلا رداغ ؛ لا وش نم

 . ليوط دمأ ذنم برشي مل هنآل برطلاو بارشلا ىف ذخأو اليلق

الاسهيسلا نم لئاسر تدءاج عوبسألا اذه فو
 مساقلا ىنأو هل كيع ىلع ر

 رالاسلا برأ اوبلع نيح نيكنت ىلع ءانبأ نإ لوقت خلب ديرب بحاص كمباح

 .ةركلا ةدواسم ىلع اومزع « اسن نم نيمزبنم اوداع دق انشويجو ىدغتكب
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 وم نع لزانم ةنالث اودعتبا دق اوناكو ء«ذمرثو نايناغص ىحاون ىلع ةراغإلاو

 ""” ينك ىف نيريثك الاجر أبع دق نايناغص ىلاو مساقلا ابأ نأ مهغلب نيح دنقر مم

 اذه نأو مظع شيج عم خلب ىلإ اوءاج دق ىلع رالاسيسلاو نييجنككلا نأو

 . ريبدتلا اذه اودسفأو ارد اعف « نوحيج روبع ىلع مزع دق

 اسن ىف اوناك نذلا ةقجالسلا ناكرتلا رمأ نأب لئاسرلا هذهىلع بيجأ دقو

 ىدغتكب رقهقت نه ثدحام نأب اوفرتعاو ؛ ءالولاب انل اوناد مهْنأو « رقتسا دق

 ؛مهف انيأر نسح اوبسك امدنع ةبالولاب اوبيثأ دق مهنأو ؛مهتعاجت لضفب نكي ل

 انقأ دقو . هاكردلا ىف ةدخلل ىفأيس مو دم نم ادحاو نأو اوءده دق مهنأو

 خلب ىلإ ىتأتسو . ناجروملا برتقا دقو ءانل وسر لصي نأ ىلإ ةرتف روباسين ىف

 ىذلا رولا اذه ىلع درب ذئنيحو « اه ءاتشلا ىضع ى ةأاره قيرط رع

 , نيكس لع ءانبأ هيف عقو

 ناطلسلا سال ؛ ةدعقلا ىذ ردع سداس ةعم اموي ناجرملا دبع فداصو

 فحتلاو ايادحلا تمدقو ؛ برشي مل هنكلو ةدياعلل ًاحابص هنع هللا ىطر

 , هةجحاو ريش لع ءايعلا ةيسانم

 لئاسرلا ناوبد بحاصبو ريزولاب ىلتخاو ةفجالسلا دنع نم ىيصلا داعو

 ةياغ ىلع هذه ىلحر ىف موقلا تدجو دقف ناطاسلا عادخخ نوال » : اهل لاقو

 اودقع مهنأ عمو «نايصعلا حور مهيف خفن مهنأك اوناكو ؛ءاليخلاو رورغلا نم

 اذإ انم نورخسي اوناكمهنأ تعمس دقف « هيلع ىنودهاع امب قثأ ال ىنأ الإ قائيملا

 ىغبنيف « ميمادقأب نينكرلا تاوذ تاوسنلفلا نوسوديو مهسفنأ ىلإ اولخ

 هيشاح ىف ءامهنأو ؛ ترركت هملكسلا هذه نأ ( " ةيشاح ) شايف  ىفةخسا ىف ءاح ()

 : نايئاغص قيئاسر نم يلو ثحك اهلصأ 5-3 556

 ( نبي لع "4 م)



 ةيممتجسا قه 0002-7 ٠

 ىمذ تأربأ دقل ىرمعلو ةنتف ثدمنال ىح ةاره ىلإ ناطاسلا ريسسب الأ

 .:"غ تلق م

 جياخلا ىلإ ناطاسلا دارس اولمح دق مهْنإف ليحتسملا ديرت كنإ ريزولا لاقف

 . رومألا هذه نس نأ انيضتقي بجاولا نكلو 6 أدغ ليحرلا ىلع مزاع ومو

 . ةطيحلا لويس ىلع انه ريبكشيج ءاقبإب رمأيلف رفسلا ىلع اممصم ناك اذإف

 ىغفأو هلباقف اذه ىف ناطاسلا ثدحبل رصن ابأ ذاتسألا ريزولا دفوأو

 اوغب اذإ ءال ثد بيدأتب رمأل فرس انأبو ءالب ناطلسلا هناجأف «هيلإ رمألاب

 فاعلا رمأ حبصأ دقو ءاذه نم رثك أ انه ماقملا دونال انأل ءاداسف ضرألا ىف

 ؛روباسين ىف نيرحآو سراففلأ عم بجاحلاردق قبي نأ بحيو « ةياغلل اريمسع

 سخرس ىو ؛ لاجرلا نم ريثك هعمو ناويدلا بحاص ىروس هعم قبي نأو

 414 بحيو . ةأره ىف اروق ًاجوف دش فوسو نياق ىف كلذكو لماك شرج
 ىح ناويدلا بحاص رماوأ ذيفنتل دادعتسا ىلع اونوكبل عيمجا ىلع هبني نأ

 رمألو نيبنملا رابخأ ةءارق خلب ىف ىلاونسو . ةجاملا تعد اذإ اروف هب اوقحلي

 ادغ انإف مويلا انرمأ مات ريزولا ىلعو « ةديعب تسيل ةفاسملاو امسال « ىشبني ام

 . ةلاحمال نولحار

 ناطلسلا رداغو . مهبلع امب اوماقف ءهعمس امم ريزولا ربخأو رصن وبأ داعف

 ىف ةأره غلب ٠ ةدعقلا ىذ نم رشع عساتلا دحالا موي روباسي هنع هللا ىضر

 أمميم ةجحلا ىذ نم تلخ تسل دحألا موي اهم راس مث . ربشلا اذه ةبان

 لج ىنعقي ًارورسم الم قيرطلا لاوط ناكو « سيغ دابو "'غبو نوب رطش

 فالخ ىلع ىوغب ابيلا بسنيو روشنب ىه منيو « روشفيو ةأره نيب دعدق هئيدم نوب )١(

 , م شمام ٠" ص ىسمنقتو ؛ ةيشاح شايف ميسا يغ 3 سما غلا



 دع قرغإ ع

 رالاسلا ؛ دورلا ورم ىف هيلإ مدقتو .صنقلاو وبللاو بارشلا ىف هتقو

 دمحأ بر> نم ارفظم داع دق ناكو ةعاطلا ضورف ىدأف ؛ ىدنملا كلت

 نم ريثك هيلع ةبهآلا ماث شيج هعم فراكو ؛ رورثملا ىماعلا نيكستلاني

 لجر همم ناكو ؛ ىدنمحلا كمت هتبحص ىفو ةلظملو ةبارلا هعمو نيمّدقملا

 هطاحأو هم فطلتو هفطعب ناطلسلا هلبش دقو ؛ ًاضيأ كلت هسا رخآ

 ةوبر ىلع ناطاسلا فقوو . دونملا ىدقم لع هفطع غبسأ يك « هتباعرب

 ىف ةلاّجرو ًاناسرف همامأ دنجلا راسف « ىدنهلا شيجلا ضارعتسال كانه

 ىلا ةليفلا نم نوسمخو ةسسمخ ضرعلا ىف راس دقو « ةلماك ةبهأ ىف مثو ءوده

 . باجيإ ابأ شيجلا اذهب ناطلسلا بجعأ دقو «ناركم نم اجارخ اهوذخأ

 دمح نب دوعسم نإ ناجزو+ دودح غلب امدنع رصن ىأ ذاتسالل لاقو

 هيف هاتسلأ الو ؛ ىرلا ىف ةليلج تامدخ ىدأ دقو اناش راض دق ثيللا

 لمعي نأ بحي ؛ اهب فلك ىلا لامعاللا نم هب ماقام دعب ةقثلا همم

 نمو «ةباعرلا هذبب رددج هنإو ةعاطو ًاممس رصن وبأ لاقف . لئاسرلا نآويدب

 . ناويدلاب هوقدلأ م“

 ةئاعب رأو نرشعو عبس ةئس

 ومو سو وعم

 مرح عياد ءاعبرألا موي خلب ناط املا غلب لا

 قسوج ىف لزنف ؛ '"”راذآ رهش نم لوألا مويلا قفاوي ناكو ماع | اذه ن

 ةقيدحلا ىلإ رشلا اذه نم نولخ عسنل « نينثإلا موي؛4ةهلقتناو . لعألا دع دبع

 قيسنلا نسحأأ اهوقسن دق اوناكو نيواودلاو مدخلا كلزانم اولقت ثيح ىربكللا

 لاول رب ىف 25 0



 تنم ناطإل ست

 موي ماب ىلع نايناغص ىلاو دفو نأ قفتا دقو . اجيبب احيسف ابحر اهناكم ادق

 هلاودعأو هب قيلي ناكم ىف هولزنأو الفاح الابقتسا هولبقتساف ناطلسلا ارغلب

 هلباقف ةرضحلا ىلإ ءاج ةادغلا فو « فصولا دح زواح ام هجو ريخ ىلع ةفايضلا

 ناكو « هلوتل دعأ ىذلا قسوجلا ىلإ داع مث هتباعرو هفطعب هلمشو « ناطلسلا

 ةرم لك هل مدقيو موي لك تارم دع هتلباقمل بهذي ةفايضلاب لكوملا ىلع وبأ

 . ناطلسلا ىمأب ةيدهو ةفحت

 لويخلا اهفو ناطلسلل نايناغص ىلاو امم ءاج ىتلا ةريثكللا ابادملا تمدقو

 ؛دالبلا كلن اهب تفرع ىلا فحتلا ىشو ديهفلاو روةصلاو كرتلا ناءلغو ةنبعلا

 تدعأو ؛ةرخاف ةبدأم تميقأ مرح نم عساتلا سيملا ىفو . اهب ناطلسلا بجتأف

 ثرادو ةدئاللا ىلإ هوعد مْ . ناجوصلا اوبعل دقو ىلاولاب ءىجو بئانجلا

 مرحلا فصتتم ءاعبرألا فو . رورسو حرم ىف مويلا ىبتلاو بارشلا سوؤك

 ةريثك ءايشأ هت ءاخ ىلإ اوفاضأ دقو ؛ ةالولا ىلع علخي امم ةليلج ةعلخ هيلع علطخ

 . ةعركسلا ةرساألا هذه نم ةرح نم جوزت هنآل ءاربص ناكل يبنلا ديسلا اذه نآل

 ( ١5٠) ١١م5 ) ةلاميرأو نيسمخو ىدحإ ةنس نآلا ىح لزي ملىلاولا اذهو
 هيلع بلغت دقو هم ريبدت نس هال ؛ هنأك طحنا دق هنكل قز رب ايح

 . ةيافكلا هانركذ امفو . نايناغص ىف ليئاكيم ىلع سيئرلا ذاتسألا

 ؛ ءالولا ضورف ىدأف ناطاسلل هومدق ةعاخلا نايناغص ىلاو سبل نأ دعبو
 ءالثه نم ةمج بعاتم ريمآألا لمتحا دقل هل لاقو « هفطع ناطاسلا هيلع غبسأو
 شويجلا عم رالاسهبسلا هبلإ اندفوأ كلذ انغّلَب املف نيكت ىلع ءانبأ رارغألا
 نأو كدالب ىلإ قيفوتلاب دوعت نأ ىغبنيف «لاوحألا هذه ىفالتل انه ىلإ انئثجو

 روعيف ءأنبق نم ريبك شيج عم ميظع دئاق ىنأي ىح كلوح نم كلاجر عمجت

 باجأف . ةيغايلا ةرهتاملا ةمذرشلا هذه ىلع ءاضقلا ىلع كعم نواعتي و نوحيج
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 دقو . فرصنا مث ىرخأ ةرم ءالولاو ةعاطلا ضورف ىدأو . لمفأس : ىلاولا
 لئاسرلا ناويد بحاصو ريزولا هيأ] رضحو ؛ ةقيدخلاب ناويإ ىف هوسلجأ

 دعب بكرذ وه امأ . امجر مث ةديدج انيمب هافلحو ناطلسلا دبع هعم أددجو

 نم تيقب مايأ ةعبرأل 455 دحاللا مويو نايناغص رطش امميم رصعلا ةالص
 .ءامدللاو نوبرطملاو ةصاخلا هبحصي « زكمرد ىلإ ديصلل نآطلسلا بهذ مردغلأ

 ءاج ةادغلا ىفو . ىريكلا ةقيدحلا ىلإ ءاج ء رفص رم ثلاثلا « دحالا ىفو
 هيقف هتبححصبو اكوأ هبقلو نيك ىسوم هعسأ نيكس ىلع ءانبأ لبق نم لوسر

 احارتسا نأ دعبو ؛ ةئيدملاب قئال ناكم ىف ةفايضلاب لكوملا اهطننأف «دنقر مس نم

 . امهولسرأ نم ىلع اقاذ ناك هنال امهبلإ ثدحتي ملف ؛ناطاسال امدق مايأ ةثالث

 هيقفلا ردابو مالكلا اكوأ عطتسي ملف ؟ ءارمآلا (فلش فيك ريزولا املأسو

 ناطاسلاب قيقحو راذتعالا مدقتل ةرضحلا ىلإ اندفوأ دقل ءاحيصف ناكو « الئاق

 ركمب اوتتتفا دقو بابشلا ناعبر ىف نولازي ال انءارمأ نآل لوبقلاب لزانتي نأ

 ناويإلا ىلإ ابهذ مث . تاينلاب لامعالا نأب سيئرلا ذاتساللا باجأف . نيركاملا

 .نأشلا اذه ىف روادتلل لئاسرلا ناويد بحاصبو ريزولاب ناطاسلا ىلتخاو

 املك ناتسربطو ناجرجو ىرلاو ناسا ر خنإ انالوم ةايح هللا لاطأ ريزولا لاق

 تمرأو ؛ ناجرج نم هشيج عم ليلجلا دنع نسحلا انأ متيعدتسا دقو « ةراث

 ؛ام ةححب نسحلا وبأ دومي نأ باوصلا نم ناكو « نييناجرجلا عم قيئاوم هبش

 ىّتح مياماجت نرأ ىلوألاو ءادعأ فضن ميئإف . ءالؤه نيكت ىلع ءانبأ امأو

 ( موعم كبع رارقإو ؛ ممراذتعا لوق ماسالا نم ىرأو ءاقح ءادعأا أوحبصي ال

 اذه رجينأو ناويإلا ىلإ بهذ ؛ انسح ناطاسلا لاقف . هدلاو عم لاحلا ناكاك

 رظنلا انعمأو ناويإلا ىف رصن وبأ ذاتسالاو سيئرلا ذاتسالا ساجو . لمعلا

 عضاوتلا تارابع ره ريثك ىلع ابوطنم ناكو ؛ نيكن ىلع ءانبأ باتكىف

 باتكلا لوقيو نييناغصلا ثيديحو ذمرت ةعقاو نع امس ال « راذتعإلاو
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 ناطاسلا ىأر اذإف « هءازج ىنا دق انب ررغ نم نإو « أطخ نع ناك ع قو ام نإ

 . ثوروملا دولا كللذي ددجتيل ىضم ام امل رفغيلف مظعألا

 ناطاسلا ىلإ رصن وبأ بهذ مث ء وحنلا اذه ىلع ثيداحألا ترجو

 لكوملا داعأو . مهيلإ ةببحلا ةبيطلا ةءوجأللاب داعو « هلكك لذي ًاربش هطاحأو

 ىغبنيام لك هل اودعأو ؛ ةرافسلل '"ىدعسم ريزولا نّيعو . نيلوسرلا فويضلاب

 اوبهذو ؛ تالصلاو علخلا نالوسرلا ىطعأو . تاهفاذملاو ةلاسرلا تبتكو

 ىلاو اوكرشأو « لاوحألا ةئدهتل قيئاوملاو دوبعلا تمربأو ملصلا متو . ًاعيج

 . ءوسب دأرب اليكدبعلا ىف نايناغص

 اذه ىفو . ةريخاف ةعاخ ريزولا ىلع علخ « رفص نم رشاعلا دحألا موي ىفو

 ةعاش هيلع علو باجحلا ريبك بصنم ىثابس بجاحلا ىلإ دنسأ 490 مويلا

 ةضفلا طئارخو بئاقحو ةسبلاآلاو سوكلاو لبطلاو ءاوللاو لعلا نم ةلماك

 تمدقو امب.راد ىلإ ناوظعلا نالجرلا داعو . بصنملا اذبب صتخم ام اعريغو

 . ادا نم ريثكتلا كلذ رأ ىلع اهل

 كتناكو دسملا شيج ةيرالاس ةعلخ « كلت » ىلع اوعلخ ىلاتلا مويلا ىفو

 ناطاسلا سأ ءالولا ضورف ءادأل ناطاسلا ةرضح ىف لثم نيش «ةباغلل ةرخآف

 ناطاسلا هذخأف هب اونَأَف « لبق نم دعأ دق ناك عصرم قول هل ىأي نأ نزاخلا

 غباس فطع ىف هيلإ ثدحت مك , ةيركلا هديب هقنع هب قوطو كت هنم ىدأو

 . فرصتا مث « نيكتلاني دمحأ ىلع ءاضقلل اهادأ ىنلا تامدخلا ءارج

 ثدم ةميلظع ةيدأم تميقأ « لوألا عيب ل نم رس عبارلا ءاعبرالا موو

 لئامخ عيمج ىف ىرخأ داوم تدعأ اك « ىربكلا ةفصلا ىف دياوه عبس ايف
 « دئاوملا كلت ىلع' مشحلاو ىلاوملاو ءايظعلا ةفاكاوسلجأو « ىربكلا ةقيدحلا

 ١ نك كوسا د بأ كد



 سم م18 ماس

 . ةيدأملا نم نيلمث عيملا داع مث , عاتمتسالاو سنآلا لاطو بارشلا رادو
 مويلا ىهتلاو . بارشلل سلج ثيح ةبطصملا ىلإ ةقيدحلا نم ناطلسلا بهذو
 نيرشعلا ءاثالثلا موي ؛ قارعلا بتاكلا نسحلا ىنأ ىلع اوعلخو . رورسلاب الفاح
 اوءلخ أك برعلاو دركلا ةيرالاسليل بهذلا نم اركو ةعلخ ربشلا اذه نم
 بهذيلو جوفلا اذه ةسساير ىف هفلخيلو هنع اان نوكيل ديعس ىنأ هيخأ ىلع

 . هوخأ هب قحاي نأ ىلإ ناسارخ ىلإ 4

 ةنزغ نم ةلاسر تءاج رولا اذه نم نيرشعلاو سماخلا دحالا موي

 هلمع ىف اريدق ناكو « هيلع هللا ةمحر ليئاكيم ىلع ةحاوإلا نب رفظملا نأ ىعنب

 . هيبأ نع هتيايث ءاثأ

 بحاص ىروس لبق نم دفاوت: ةأعسلاو لسرلا تناك ءانثآألا هذه ىفو

 قارعلا ناكرتو نارثلا ةقجالسلا نأب ديفت « ديربلا باهصأو ناسارخ ناويد

 ةفاكىلإ ماجر نولسري مهنأو « نئفلا ةراثإ ىف اوذخأ دق مييلإ اومضنا ىذلا

 داسفلا ىف نودامتم مهنأو «نودجي ام لكن وبلسيو سانلا نوفيختو ؛ ىحاونلا

 ناكريزو هوارف ىلإ اوءاج دق مهنم ةءامج نأب ديفت تسب نم ةلاسر تءاج اك

 سخرسو ناجزوج نم لئاسر تاصو كلذكو « ماعنالا نم اريثك اونو

 418 الإو مساح ءارجإ ذاخنا رم ديال هنأ اهف ءاج دقو « ىلا اذب

 . ناسأر خ تعاط

 ؛ةروشلاهيلاوموهتصاخوةلودلاناكرأو ريزولا عمفتع هللا ىضرناطاسلا ىلتخاف

 سراف فال ةرششع سأر ىلع باجحلا ريبكى ئايسريسي نأىلع ىأرلا رقتساو

 شيجوعم ٌقارعلا نسحلا ىبأ وخأ طبارب نأو؛ ناسارخ ىلإ ل جار فالآ ةسمخو

 اولثتم نأ ىلع « نسحلا وبأ هوخأ هب قحاب نأ ىلإ ةاره ىف هلك دركلاو برعلا

 ؛لاوحالاو فورظلا هب ريشت ام بسح اولمعيو باجحلا ريبك رم اوأل اهيج



 تيس عال يسم

 ممدود ال َّىَح دنجلا تاقفن دادعإب ناسارخ ناويد بحاص ىروس فلكو

 . تقو برقأ ىف ناكرثلا نم ناسأر د ضرأ ريبطت كلذب ىنستيو « ءىث

 ىلإ رخآلا عيبر رهش رم رشع عبارلا نينثإلا موي ناطلسلا جرخو

 , دودوم ريمألا هدلو هترضح ىف ناكو « ةقئاف ةممأب ةوبر ىلع فقوف . ءارحصلا

 نيزبجم ةلاجترلاو ناسرفلا ناكو « ةلودلا ناكرأ عيمجو سيئرلا ذاتسالاو

 تايرامعلاو جورسلا اهلعو ىركسلا ةراتخلا ةليفلا تفقوو « مهتبهأ لماكى ف

 ربظو . ةدعا.تم اجاوفأ ناسار خخ ىلإ ريسلل نونيعملا دنجلا فقوو : دوبملاو

 ناك كللذكو «ناطاسلا باجيإ راثأ ام ةغلاب ةئيز ىف ىئابس باجحلا ريبك

 . ررظلا ةالص دعب ضارعتسالا ىبتناو « نيمدقملا رئاسو قارعلا نسحلا وبأ

 دعبو ؛ برعلاو دركلا شيج سأر ىلع قارعلا ويخأ راس دغلا ةليل فو

 ىنألدي ربلا لمعو ةيئادختكسلا تدنسأ دقو « هثيحب ىثابس فحز مايأ ثالث

 ناطلسلا ماوأ قلت نأ دعب بجاحلا ءارو راس ىذلا فارصلا ديعس

 نأ ىلع ؛ هنوئش ىف ةاقثلا نم ضراع ميظعلا شيلا اذهل من هنأب اوراشأ

 تايثالاودقعلاو ليلا هل نوكي نأو « هدنج قازرأو شيجلا تاقفن هيلإ لكوي

 0 ىف سيل ذإ ناسارخ ىف شيجلا أ ريس ىف ىح ل

 دمحأ لبس ىبأ ىلع رايتخالا عقوف ؛ كانه مثو تقد لك ف كالسلا ل عوجرلا

 ىئئأ و . ةرضحلا ىلإ ضراعلا ىزارلا معتفلا وبأ ةجاوخلا هذات نأ هلسرأف ؛ لع
 « تينكو « ةيناطلسلا رماوألا هل 00 نأب ناطلسلا رمأو أ آر ريزولا هيلع
 تلح نأ دعبو . ةمدخلا هذه ىف هتلزنم تعفتراو « هروشنم ؛« لضفلا وبأ انأ
 عجو ةميظع ةلذنم لجرلا اذهل تأيبت ناسارخ ىف باجحلا ريبكي ةبكنلا كلت
 هوقاذأو ناكرتلا رسأ ىف مقو هنكل . دعب ايف كلذ ركذ قأيسو ةلئاط الاومأ
 وهو ٠ ةرمضحلاب قلو هتيرح لان اريخأو هلاومأ تردوصو ؛ باذعلا ءوس



 دب جااإ نس

 ناويد ناكرأ ىوقأ نم نآلا وهو( خيراتلا اذه بتكأ 08 انأو أح لازال

 كلذلو ( ناويدلا ةساير غلبي ل) ةباينلا ةبترم نع قري مل هنكلو ضرعلا

 ضراع لزع اذإ لأسي ال شماحلا ىلع هتايح ىضميو لابلا ءىداه يرسم وف

 باجحلا ريبكب قطو راس دقو © هريس ريسل ل لقاعلاو .٠ هريغ ىلوو

 : ناسأرخ ىلإ أعيمج أولحرو

 ورم ىف ديصلا ىلوآلا ىداج نم عساتلا سيلا موي ناطا سلا بكر

 «ىربكلا ةقيدحلا ىلإ ءاج ربشلا اذه نم رشع ثلاثلا نينثإلا ىفو « دورلا

 . ىلعألا دبع قسوج ىلإ رخآلا ىداجج نم رشع عباسلا ءاعبرألا موي داع مث

 ؛مايأ ةعبس قفوملا هديص ىف ىضقو ذمرت ىف دوساللا ديصل راس ةادغلا ىفو

 ةرضاح ادصاق بجر ةرغ تبساا موي خلب رداغو . قسوجلا ىلإ داع مث

 لزتو ؛ رهشلا اذه رم نيرشعلاو ىداحلا ةعمجا موي اهغلبف «ةنرغ كلم

 قسوجلا ناكو « لاش ناغفأ ىف ميدقلا ىدومحما قسوجلا ىف اديعس املاس

 ىلع علطاو « هدقفتف ماياللا دحأ ىحض ىف هيلإ راسف هدادعإ مث دق ىدوعسملا

 نيفاودو ؛ ىارسلا ناءلغ (تويب ) ةقثوأو نيفظوملا لزانم نيعو « هقفارم لك

 قسوجلا ىلإ بآ مث . ليكولاو لئاسرلا ناويد بحاصو ضراعلاو ريذولا

 هناكم دعي مهنه لك ذخأو لمعلا زاجنإ ىلإ لاجرلا عراسو « مدقلا ىدومحملا

 اذه لثم دحأ رب ملو ؛ رئاتسلا قيلعتو داجسلا شرف ىف نوشارفلا كمهناو

 ناطاسلا ةفرعمب هدييشت مث دقو . هلثم كلم ديشي لو دلب ىأ ىف قسوجلا

 هنع هللا ىطر ناكدقم ؛ نيتمركلا هديب هتسدنه منأ و هطيطخم مهر ىذا

 عبرأ قسوجلا اذه ءأنب قرغتسا دقو . ةسدنهلا ةصاخو رومألا هذه لثم ىف يآ

 نيذلا ةرخسلا لاع نإف لاومألا نم هيلع قفنأ ام ىلع ةوالعو ٠ تاوير

 شاقنلا كلملا كيع عع دقو 3 نيدرجألا فايضأ أوناك ءأنبلا يف أوكرتشا



 55 ما إي بس

 تاقفن تامس دقل : 3 لا ىلع ىأ ككتهرسلا سلجم ىف لوقو سدنملا
 مهمأ تاع ىفإ ىلع وبأ لاف . تارم عبس مدد فلأ فاأ قسوجلا اذه
 تفرشأ دقو ؛ غلبملا اذه عض تغلبل مروجأ تعفد ول الامع هب لمعلل أورثم
 «للخ نم هباصأام مغر اهل مويلا قسوجلا .. اذه لازيالو .هلك اذه لع
 نكلو ءاماع نيرشع هينابم ىف نوديزي أولظ دقو . هنيئاسبو ةتينبأ كللذب دبشت
 . هتينبأ ضعب باصأ دق اللخ

 قع انك اسب ةديعسو راثآو هينايم تشاعو ميظعلا ناطاسلا اذه شاع

 . هلآو دمع

 بجر ربش نم نيقب سخ ءاثالثلا موي هنع هللا ىضر ناطاسلا لقتناو

 ناتمي لفتحا نابعش نم عسأتلا نينثإلا مويو . هب ماقأو ديدجللا رصفقلا اذه ىلإ
 مايأ ةعبس بارشلاو لفحلا دتماو ؛ادوبش» اموي ناكو لاحنالا ءارماألا ضعب
 هذهب ابورط برشيو هضايرو رصقلا اذه ىف هزئتي ناطلسلا ناكو «املايلب
 اوذخأ مث برق دق ناك ناضمر ربش نإف ' ""راذنا ولك » كيعي اجهمرم حارفألا
 . نينثإلا موي مايصلا أدبو رهشلا اذهل نودعتسي

 ةريطخ "دج ةيرس رابخأ تاصوناضمر نم رشع سماخلا ةعمبا موي فو
 نبا ؛ نادنخ ليعمسا مكس 2 تيخخضر دق ىحاونلا هذه نأب ديفت « مزرأوخ نم
 نم هيخأ لايتغا ىف كرتشا نم ىلع اوضبق مم أو شاتوتل ا ٠ اشمزراوخ
 ذاتسالا ىلإ ىمتني نم لك اولق كلذكو ف لع أعي هيج مواتقو نادلغلا
 ريمأ ما ةبطخلا اولعج مهنأو ءأ ضي أ هدلو اولتق 5 دمصلا دبع دمحأ سيئرلا
 اودس مهنأ و . مداخلا ركش ديب اهلك كا انه رومأللا نأو « نادنخو نينمؤملا

 . ناكرثلاو نادنخ نيب ىرتت لسرلا نأو «قرطاا عبمج
 ملمس صورم ميسم هيج يضل سم يسم يسم

 8 ناضعر روش لواح لب هب لي ناك كيع 00



 ل نال سم

 .ةنرغ ىف نادنخ ىخأ ديشر لاقتعاب رمأو ءاينألا هذه نم ناطاسلا متغاو

 لفتحا ءاعبرألا مويو . هاشمزراوخ تانبل ءوسإ اوضرعتي الأب هلاجر ىموأو

 عونا برطو دئاوملا ىلع مشحلاو ىلاوملا | وساجأو « اعئار الافتحا ديعلاب

 ىلإ هركسع ةصاخ ىف ناطلسلا راس لآ وش نم سماخلا دحألا ىفو .اوبرشو

 مديصب اوعجر مث اريثك اوداصو ؛ نوبرطملاو ءامدنلا هبحصي ناكو اديصتم هز

 عساتلا دحالا مويو نايعاآلاو ءاظعلا ىلإ هنم اريثك اومدق ثيح « ةنزغ ىلإ

 . هرازهدص ةقيدح لإ ناطاسلا لقتنا 3 ربشلا اذه نم شع

 بتاكلا قارعلا نسحلا وبأ راس ؛ ني رشعلاو سداسلا « ىلاتلا دحالا ىفو

 هقيس دقو ةيهأ منأ ىف وهو « روغ قيرط نع ةأره ىلإ برعلاو دركلا دئاق

 / هشيج عم ىثايس بجاحلا ناسأرخ ىلإ

 هه

 ىذ ثلاث تبسلا فو .''"بيسلا اذط ترا دق لبجلادالب تناك كلذكو ه١

 ىلإ ريسيل ؛ ةرخافلا دنهلا ةرامإ ةعلخ ناطلسلا لجن دودج ريمألا سيل ةدعقلا

 اطاس نبا ناك اذإ امسال ءارمأللاب قيلي ام ةمظعلا نمةعلذلا تناك . روهول

 صاخلا داوسلا راعشب باجتلا نم ثالث هتمدخن ىف اولعج دقو . دودسكا ميظع

 اتاك نوكيل كون /| ىلع مس اسقلا ىبأ نب رصن وأ انناويد نم هبحص ام « ةباجحلاب

 ٠ دقعلاو لحلا لامعالل درع سس رسملاو ءافيتسالا لامعا "نابلس دعسو ؛ هل

 رضح ةادغلا فو . دبملاو ليفلاو سوكلاو ملعلاو لبطلا ريمآلا اذه عم ناكو

 ىدأف « ىزوريف غاب ىف هتبهأ لماكب ءامهنع هللا ىضر «هدلاو ةلباقمل ريمألا

0 

 صايف س ينع . ببسأأ نيين قتلا ةلا ىهو انه تامقس دق ةلج نأ ضايف ب ىف حجري (1)

 . ١ ةيشاح

 ىلا“ ةيشاح ضايف سا نق . دوعسم ينعاشلا ءالاو هنأ يهالهلا قره



 ملسسا © ها ليست

 هرنأ ىف اوثعبو. هفرصو هعدو 9 هلبقو هوبأ هنضتحاف « ةيحتلاو ءالولا ضورف

 . روهول قنجسلأ اديقم « هاشمزراوخ نبأ ء ديشر

 نم ةثالث عم ىرلا نم ةلاسر تءاج «ةدعقلا ىذ نماث « سلا ىفو

 بايتتسابو ءروصنملا شيلا دي ىلع وك اكنب ةلودلا ءالعمازمناب رشبت « ناسرفلا

 نم هيلإ مهامتسا دق ناك نيذلا ناكرتلا نآسرف نأو «لابجلا ىحاون ىف نمألا
 نع اونأ ثيح نم نيعجار اولفأ دق ؛ لاومألا مهلع قدغأو ؛ناسارخ

 . سباع قب رط

 مانو «قاوبألا ىف خفنو لوبطلا تقدو « ىرشبلا هذه, ناطلسلا ٌرسف

 ةركاش ةبوجأللا تدتكو . معتلا مهلع قدغأ ام دعب اوديعأو ؛ نيرشبملا ىلع

 نأ بتكلا هذه ىف ءاجو « شان رالاسهسلاو ىودجلا لهس ىنأ قارعلا ديمعل

 عجرو ٠ ابب لاو>ألا ريبدتل ةاره ىلإ اممو تسب ىلإ ريستس ناطلسلا ةيأر

 باب درفأسو . هلاطإلل ًاينجت ثيدحلاب بورحلا هذه لوانتأ الو «نورشبملا

 «روباسينىلإ اهممعجر ىتح ىودملا راس ذنملابجلاو ىرلاف ىرجاملكل ًاصاخ

 . دالبلا كلت اندي نم تعاضو

 ؛ ةدعقلا ىذ نم نيرشعلاو عبا رلآ تيسلا موي ناجربملا ديع قفاو دقو

 نإف ؛ديدجلا قسوجلل لباقملا وهبلا ىف لافتحالا هنع هللا ىضر ناطاسلا سلخ
 نودجب ةغاصلا ناكو « دعب ثمن دق نكت ' شرملا ةعاقو جاتلا و ىهذلا شرعلا

 فنرإ اههضوم ىف اهركذأسو « ةديدم ةرثف دعب تمت دقو . اهزاحنإ ىف
 , هللأ ءاش

 . اوداع مث راثنلاو 0.٠ ايادهلاب مثحلاو ىلاوملاو لاجنألا ءارمألا مدقتو
 .ريبكسلا وهلا كلذ راسي وني ىلإ 4 هزاكمف لك مهن أ م اسلم موسلجأ دقو



 ىلأو راجيلاك اب اياده مث نايناغص ىلاو لبق نم وه ام اهنم ةريثك اياده تءاجو

 ؛ ناجرج نم ليلجلا دبع نسحلا وأ داع نأ دعب ناطاسلا نآل ؛ ناجرج

 هليمتسل راجيلاك اب ىلإ ددوتي نأ حاصلا نم ىأر ناسارخلاو>أ تبرطضاو

 تدقعو « لوسر ةرضحلا نم هيلإ راسو «لوسر هندل نم هاج « ةيناث هيلإ

 نم ةرسحلاو ملأتلا ديدش ناك لجرلا اذه نأ غرو « ةديدج دوبع هعم

 تأدهو ةنيكسلا ىلإ دلخأ هنإف «ناطلسلا نم هتباصأ ىلا بعاتملاو تابرضلا

 ىف رظنلا ىف تقولا لوط ناطلسلا ىضمأو . داسف وأ رش هنع ردصي لف هسفن

 مث ءدالبلا لامع ةيقبو ناسارخ ناويد بحاص ىروسو ناركم ىلاو نوؤش
 تيبلا ىلإ راسو هبايث لدبأ ثيح هب ةصاخلا ةريذصلا ىارسلا ىلإ بهذو ماق

 : املوأ «نيتبب دحأ ريملو .لابقتسالا وهم راسي ىلإ مقاولا « ةبقلا ىلإ «ىوتشلا

 نيذبك « ىيص « لامشلا ةيحان عقاولا « امهيناثو « ىوتش « نيهلا ةيحان عقاولا

 ؛ هللا امهاقبأ .ىلوق ىلع لدع ىدهأش نآلل نايقاب امهو «ءاهو ةعور : نيتيبلا

 وعضو ؟تانيزلا ىمأب نيرصقلا نيذه !ونيز دقو . ءامشي نم امهيؤرل بهذيلف

 اذه لازي الو ٠ بطحلاب هيف اوقليل مالسلاب نوشارفلا هيلإ دعصي ارونت امهف

 مييديأ ىفو ةدئاملاب لكوملا ناملغ ىنأ دقو . هيف رانلا نولعشي مث ءامئاق روتتلا

 كولملا مزاي ام لكو قواسملا ضيبلاو ىصخلاو جاجدلا اهب قلع دقو خايسألا

 ءامدنلا سلجو ساجما ىف ةلودلا ن ايعأ عمتجاو ؛ تارمحلا نم ناجربملا ديع ىف

 ةقيرط ىلع ماعطلا نولوانتي اوناكو ؛ برطلاو وبللا ىلإ اعيمج اوردابو كلذك

 تالآو ه.+ ةراثيقلا تفرع اك ؛ ةرثكب بارشلاحادقأ ثرادو « '""تالتسمالا

 نأ ديب . اذبك كلم قيلي امظع اموي ناكف « ءانغلا ف نوبرطملا ذخأو برطلا

 ساجلا ىف ناطاسلا لظو «هنم نيرود دعب فرصناو « ابارش لوانتي ل ريزولا

 بئاود درع عيمإلاب ذخؤي أم ةئالسسلا حاصلا ىو ( هديب ابهسم ةعصقلا تاتسا علل

 هيوم
 ٠ فافا) ةعصولا



 ىضم م « طالبلاب نيقحلم اونوكب مل نيذلا ءامدنلا داع نأ ىلإ رهظلا ةالص ىثح

 هراقجح ايناطلس اسلم هل اودعأ لق اوناكو : ةقيدحلا نم بي رقلا باونلا وم ىلإ

 . داع مث رصعلا ةالص ىّتح هب ناطلسلا لظو ؛ نيبرطملاو ءامدنلا ةصاخ

 ) ةدللا ىذ نم عسأتلا نينثإلا ماى قفاوي ناجرمملا ديعل ىلاتلا مويلأ ناكو

 ءارضخلا ةعلقلا ىلإ مويلا كلذىف ناطلسلا ءاجو ؛ رحنلا ديعب اولفتحا هثادغ ىفو

 6 تايحضالا ترو م ديعلا ةالص ىدأو 6 رابماش رم ءاذإ نادملا لع ةلطملا

 ؛ ةدناملا تدعأ ثيح ريبكلا وبلا ف سلجو ءارضخلا نم ناطاسلا لدنو

 بارشلا سوؤكح مهيلع ترادو ٠ مشحلاو ءاربكملاو ىلاوملا اهلإ سلجأو

 . نيدأع أوفرصنأ 9

 ؛ 0 ناكرأو ريزولاب ىلتخا مث «لابقتسالاب ناطلسلا نذأ ةادغلا ىفو

 نألع كسل باج ىلإ ل .ببلا_ريسإ نأ درقت اليوط ىأرلا أ لدا 41 كحبو

 9 بوص ةيناطلسلا تايأرلا تراس ةجاملا تعد اذإ ىح ؛ هتيحصل ريزولا

 رالاسمسلاو دودومريمألا هلي ناطلسلارمأ دقو . ريزولالاسرإب قتكيف الإو

 اطبارب نأبو ؛خلب ىلإ ىوق شاج أامبعمو هلاجر سأ د ىلع ريسلاب 1 كيت لع

 ىفو .ةدعلا اودعأو ًاعيمج اوداعو . مشحلاو ءارظعلاب ناسارخ نحشت ىح كلنم

 هدلو هاج ثيح راه .اش ش جرم ىف هتصاخ عم فقوو ليفلا ناط اسلا ىطنمأ ةأدغلا

 ْنأ دعب دعبو ٠ ناطلسلا مامأ ضرمعلل ارا مو ( رارجلا| هه راسهساا عم ذب زعلا

 علخ لق ناكو 0 خاب ىلإ أراسو انذأتبسا 2 نومدقملا أمبعمو ةيددلا مهأرم ايدأ

 ديعسريمألا ىديراو « قسوجلا ىلإ ةداعسلابناطلسلا داعو ٠ امهريس لبق امهيلع

 هفطعو هب هلمش ىذلا هيبأ ىلإ مدقتف هل تدعأ دق تناك ىلا ةرخافلا ةعلخلا

 ىباسسعلا ىنأ ريبكلا ةجاوخلا قسوج ىف لوذالابو ؛ ةنرغ ىف ةماقإلاب هرمأو

 لاوثوكلا ىلع ىأ 5 :هرسلا ىلع وعلو ٠ ناركسمآ ةي رب ىببارفسإلا



 ةسس ل 13 سنع

 ه.4 لرغ لابعالو دودوم ريمأالل امدقم نوكي نأ ناطاسلا هفلكو « ةملقلا ىف

 قتال لجرلا اذهو « ريمآلا هلجنل اميدن حون هيقفلا ناطاسلا نيع ةنسلا هذهىفو

 دبعأل ءانه هنع اذه تركذ دقو , ىئاقدصأ نم وهو مولا دحأ ىلع هتهاجو

 روصنمن دم ةجا وخلا ناطلسا|نيع كلذكو . 2 راتلا اذهنم هعضومىف هركذ

 لكمدلو ردق نم عفري ناطلسلا ناكو . اضيأ هلجب ةمداتمل هيلع هنا ةحر ناكشم

 نم هل ىغبني امو ىراوجلاو نااغلاو مدخلاو معنلا نم هياع عسويو ؛ موي

 . .ركلو . هتوخأ نم هيلإ بحأ ريمألا اذه نأ ودبي ناكو ؛ ةبيطاو ةمظعلا

 ىف وهو هبح ىضق ريمألا اذه نأ كلذ . رخآ ايش هللا دارأو ًاثيش دارأ بالا

 دودوم هدلو دوعسم دعبنم كلملاىلوثو ؛ هعضوم ىف ركذأس 5 بابشلا ةرهز

 ايحيلو مهلع هللا ةمحر اعيمج اوتام دقو ؛ لبششلا اذه نم هانمتي ناك ام لانو

 .نراطلسلا غرف نأ دعبو . نيعمجأ هلآو دم قحي مهاربأ مظعألا ناطلسلا

 موي ةنزغ رداغو ؛ تسب قيرط ىلع هقدارس اوبصن لامعألا هذه نم دوعسم

 نيرشعلاو سداسلا ءاعبرألا موي لزنو « ةجحلا ىذ نم رشع ثلاثلا سيخلا

 «بارشلاو وهللا ىف مايأ ةعبسس ىنمأ ثيح دابآ نيكت ىف ربشلا اده نم

 . ملعأ هللاو تسب هاجبا ىف راس مث

 ةثاعبرأو نيرشعو نامث ةنس خيرات

 إب سس ل و

 عيارلا سيخلا موي هنع هللاىضر ناطلسلا لزن . نينثإلاموي مرحم ةرغ تناك

 ةالص برقر . تسب نم خسرف ةريسم ىلع ناكنل تشد قسوج ىف مرحب نم
 نآل هنم ريبك ددع اهب عمجتف ديصلا رشحل ةحاسلاب مهلك دنجلا طاحأ ربظلا

 ةحاسلا هب تقاض نأ دعبو . ىصحت ال ةرفاو ىحاونلا هذه ىف ديصلا تاناويح

 نم رثك أ تاناويملا تناكو ؛ رصقلا مامأ ةقيدحلا لخاد ىلإ هلكديصلا عفدنا



 دوبفلا ةطساوب ءارحصلا 2 امم اريثك اوداطصا لق أوناكو ا وأ ةلأهس

 . ديصلاب لفاح مو ىهتناو . بالكلاو

 ىف ديصلا ىف اموي ىنتمأ هللا ةمحر دومش ناطاسلا نأ تأرق ىنأ ركذأو

 سأو . لابجلاب هوديقف شدو رامح داص ثيح « تسب نم هسفن ناكملا اذه

 لق أوناك كولا امل باحصأ نآل هوقاطأو هوعس وو 4 هعمأب مدا تأ دوم

 . اذه لثم لعف دق ناكروك م ارم نأ هل أور د

 ةقجالسلا لبق نم نيل وسرب ءىج مر رهش نم رشع عساتلا ةعمجا موي ىفو

 زاتمي اراخب لهأ نم اهيقف امههدحأ ناكو « ىنسحلاب الموع ثيح ركسعملا ه.ه ىلإ

 مويلا ىفو . ةبارقلا ةلصب ةقجالسلا ىلإ تمب ايناكرت ىناثلا ناكو ؛ ثيدحلا واح

 مسأ م ايدأف ؛ نيلوسرلا هل اومدقو لابقتسالل ةماث ةممأ ىف ناطلساا سلج ىلاتلا

 لئاسرلا ناويد سيئر بهذ ثيحح ريزولا نآويد ىلإ امه اوبهذ م ةءاطلا

 ىلإ ةلاسر نيلوسرلا عم ناكو . كانه ةولخ تدقعو ناكشم رصن وبأ ةجاوذلا

 : لوقت ىهو اباصفت ةهفاشملا نإ اف ءاج دمصلا دبع لجأ ريزولا

 سؤال م ناسارخ ىف نكلو «ءىشب اندح زواجتت ل نألا ىلإ اننإ »

 هوك ناخخابو نو>يج قيرط نآل الع نودفي نولازي ال مو نورخخأ ناكرت

 انيلع قّيضت تذخأ دقناطلسلا انايإ ابحنم ىتلا ةبالولا هذهو « مبمامأ نيحوتفم

 ذاتسالاطسوتي نأىج رب ناكو « سانلا نم أنعم نم ىكسل ىنكلا ال تحبصأو

 سخرسو ورم لثم « ةريغصلا ندم لا ضعب انحنم ى « ناطلسلا دنع أذل سيئرلا

 لبق نم اهبف ناويدلا بحاصو ةاضقلاو ديربلا بحاص نوكي نأ ىلع ؛دروأبو

 ,ناطلسلا دنج نحت نوكتو انقازرأ اوذرصيو لاومألا اوجيف «ناطلسلا

 ىف تامدخ نم انيلإ لكوي ام ىدؤتو « نيدسفملا نم ناسارخ ضرأ ربطنف
 « هرمأب لابعأللا رطخأ ىلع مدقتو « نيعئاط ؛ ىرخأ ةيحان ةيأ ىف وأ ؛قارعلا
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 اذإ نكلو «ةارهو روباسين ىف هشيحب ىئابس بجاحلا طبارب نأ رئاجلا نمو

 وه اذه ءاننيب نم ةييهلا لوزتف انسفنأ نع عافدلا ىلإ رطضنسف هوسإ اندصق

 ,« ناطسلا رماللاو انسمتام

 نيلوسرلا اوؤرصا» : هل لاقف ءاولاق ام ناطلسلا ربخأو رصن وبأ بهذف

 ,ىدل رصن وبأو ربزولا رخل ٠ «صالا اذه ىف لوادتنل ريزولاو تنأنرضحتتلو

 : ريزولل لاقو ءاميظع زيمتي هادجوف ناطلسلا

 اورمددقن « مبمكحممتو مهيدعت ىف دحلا موقلا ءالؤه زوامجت دقل »
 ةيحان نم لوقلا فرخزو ركملاب نواياحتي 'اميب ؛ ةبج نم ناسارخ

 مهيب أنني محلا نأب امبمابفإ دعب نيلوسرلا نينه فرص بجيف .ىرخأ
 تسبب نم لحرس انأو « لاتقلل تريس دف شويجلا نأو « فيسلا نوكس

 . ٠ ةأره ىلإ

 ه.نأ ريخلان ف بولسألا اذهب نوملكتي موقلا ءالؤه مادام » : ريزولالاقف

 «نيللاو ةدشلا نيب عمجت ةباجإ مهيبجن نأ ىرأو ءاننيب الدسم ةبيهلا باجح ىقبي

 ريبكى أيو ؛ةأره ىلإ كلذ دعب بهذأ ىنإذ ناطلسلا ىأر اذإو « ةلماجملل اظفح

 نأ ىلع « ابرح وأ ًاحلص مييلع كلذب ىضقنو , كانه دنجلا ةفاكعم باجحلا

 .« انيل] راس ةجاحلا تعد اذإف ءانم ايرق ناطلسلا نوكي

 : ناطلسلا لاقف

 ىلعو « هجولا اذه ىلع نيلوسرلا ةداعإ ىغبني لجأ « ىأرلا اذه معن »

 نوملحت الف « مهتلفغ نم مهظقوي ىتح ىغبفي ام بتكي نأ رصن ىبأ ةجاوخلا

 رارقإل كسفنب رضحت نأ بحب هنإ دمحأ ا كل لوقي نأو « كلذ دعب

 .« ساللا اذه
 (قمب 0ع
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 امذأو ُىح 6م نيلوسرلا مع هت وأ نيمو تاضوافم ف ارمتساو اداعف 0

 نال وسرلا ممنمو . ةهفادملاو ةلاسرلا باوج امهايلس مث مو « امهبأر ىلع
 5 مره نم نقب ساس سنا كل ناسارخ ىلإ اديعأو عملا

 سغ دايو ةأره ليس بحاص نه ربرقت لصو رفص لوأ ءاثدلثلا مونل

 ةعبرأ سأر ىلع ةزذ ىلإ ريسلا كصقت ىناكرتلا دوأد نإ : لوقي ناتسجرغو

 أآذهو هوك هايسو روغو .ةلرودذر طاير قيرط نع ناسرفلا ةربخخ نم قالآ

 . باوصلاب لما هللاو ىماعب لصتا ام

 : هل لاقو ؛ ريزولا ىعدتساو ربا اذهل ناطلسلا قلق دتشاف

 .نروكي نأ نكي فيكو ؛ةقداص ةيئمرقلا ءال هن نوكت نأ نكمال»
 ىلإ ىوق شيج سأر ىلع ريسلاب كيلعف كلذك مالا مادامو ؟ اقيدص ودعلا
 اواخ رادلا كرثن نأ نكمي ال هنإف « ةنرغ ىلإ نحن ريسن نأ انيلعو « ةأره

 . « لاح ةيأب

 تضقنا دق ريخلا اذه ةحص دقتعا ال ىنكلو ةعاطو أمم م: ريزولا لاق

 قيرط نع ةنزغ ىلإ رويعلا هسفن ريطلا عيطتسي الو ؛ ناجرهملا ىلع ةليوط ةدع

 نإ «لوقت ىذلا لاحملا اذهام»: ناطلسلا لاقف «. تقولا اذه لثم ىف نزر طار
 دعب بهاذ ىنأل ةأره ىلإ ريسلل دعتساو مقف ديلجلاو جاتلا هقوعيال ودعلا اذه
 .؟ لايس لك ىلع ةنزغ ىلإ دغ

 رصتابأ اوثعبو؛ ةيحانأ وحتتاو كانه | وعمتجا دق ةعامجلا ناكو « ريزولا داعف

 مهيأر غلبأو رصن وبأ بهذف . ربخلا اذه هللاب ذايعلاو قدص ولو «. مآ ربخ
 لبإلاب اوتأي نأ ه./ىغبفي هنأ الإ مايأ ةثالث انهقبنس انسح» : لاقف ناطلسلل



 اسس جاع رسم

 ليخلا ةداعإل موق بهذو . ىأرلا معن أولاقف 8 جنب ةس نم نه ىلإ كيبعلا ليخو

 أورخدأ لق أوناك نيذلا ذخأو 3 ركسعملا قة دنجلا نب فيجارأ عاشو 3 لايلاو

 نم كدنع امم ظفتحا » :رصن وبأ ىذاتسأ ىل لاقو «سفم نمثب هنوعيبي فلعلا

 لقعلا هق دصي الو ءرخلا اذه ةدص ليحتسملا نُف « هنم كل عقيام رشاو فلعلا

 ( ىأرلا هيف ميقتسي ال ام رابخألا نم نقدضت ال ليق دقف « لاح ةيأب بلقلاو

 لك قخأ دق مظعلا هداديتسا :رأ الإ « ةعاجشو لضف هلاذه انالوم نإو

 سمالا تبسلا موي ىرخأ ةلاسر تلصو دقف . اقح هلوق ناكو . « هلضف

 اوريع دق اسراف نيسمحو هءام نأ ةقيقملا تناكو «٠ ريلا كاذ بذكت رفص نم“

 اوعاشأ دقو ؛ دوأد شيج ةمدقم ءال ؤزه نأ اومعرو 3 مانا كات ف دوديلا

 لدعو ةلاسرلا هذبب ناطلسلا عور أدبف . مهقعت ىلع دحأ ورجال كربلا اذه

 . اعيمج سوفتلا تأدها5 هن زغ ىلإ ريسلا نع

 ءىطاش ىلإ اليل ناطلسلا بكوم كرحت رفص نم عباسلا نينثإلا موي ىفو

 اولمح دقو ؛ نوبرطملاو ءامدنلاو مثحلاو دوهفلاو روقصلا هعمو دنمريه رهن

 ديصلا ف اورمتسا مهنال ريثكح ديص مهل عقوو « بارشلاو لك آلا ىتش مهعم

 تاللظماو مايخلا براضم تناك ثيح رهنلا فاذض ىلع اولزت م ؛ ىحضلا بح

 صأ نأ ؛ اردقو ءاضق ثدحو .برطلاو وبللا مل باطو اوبرشو !ومعطف

 هبوكرل اهربك أ اودعأو ءابنم رشعب اوءاؤ نفسلا راضحإب ةالصلا دعب ناطلسلا

 نايقاسو بار ششلان ودعي نمدحأو نامدن هعمو بكرف« ابعارشش اوبصن ءاهوشرفو

 تاقبطلا ىشنم مريغو نوشارفلا ونوبرطملاو ءامدنلا امأ .رادحالسو مالغو:

 اوأر ىتح «ردقلا ءىخض ام فرعي دحأ نكي ملو ؛ ىرخألا نفسلا اواقتسا دقف
 « قرغلا لع تفرشأو هب تالتمأف ناطلسلا ةنيفس ىلع ىغط دقو رهنلا ءام ةأخ
 نسح نمو « هسفنب ةاجنلا بلطي ناطلسلا ضبنو . ليوعلاو خارصلا العو
 ةناسم وأ لاجر ةعبس ابنه هب وف « هنم ةبرق ىرخاألا نفسلا تناك ظحلإل
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 تراخدق هاوق تناكو «ىرخأ ةنيفسىلإ هوامحو هوذقنأو ناطاسلاب اوكسمأو

 قرغلا ىلع فرشأ دق ناكو « هلو هدلج نم ءزج قرمتو ىنبلا همدق تحرجو

 هيف اوناك ام لاز كلذبو . هتردق رابظ] دعب « ةيانعلا نم هب هللا هلمشام الول

 ناطلسلا لقن دعبو .« رهدلاهردكي ال ريع ىأو » ةميظعةعتمو غلاب دورس نمد.

 .ىذلا ناطلسلا لزنو ؛ ءىطاشلا تغلب ىح نفسلا تعلقأ ىرخالا ةنيفسلا ىلإ

 امميم بكرو . اقهرم اللبمناكو هسباله لدبأ ثيح : ةميخ ىف توملا نم احين

 . ًاقلق تراثأف تاركسعملا ىف دنجلا نيب ترس دق تاماشإلا تناكو . رصقلا وحن

 ةيفاعو ةمص ىف هوأر اءلف «كاطاسلا ءاقلل نايعالاو ريزولا عراسو . منيب اديدش

 .ىمحيال ام تاقدصلانم اوعزوو ءاعدلاو ركشلا,ةيعرلاو دنجلا تاوصأ تلاعت

 ليصفتب ةكلامملا ءاحنأ رئاسو ةنزغ ىلإ ىناثلا مويلا ىف اوبتكب نأ ناطلسلا ىمأو

 ىفلأو : ةنرغب مرد فلأ فلأ عيزوتب ىمأ اك« ةمالسلا ىرشيبو ثداحلا اذه

 . هتاجن ىلع هلل اركش ءارقفلاو نيقحتسملا ىلع ىرخألا دالبلا ف مرد فلأ

 سيلا مويو . نورشبملا اهب راس مه ؛ناطلسلا اهعقوو لئامترلا هذه تبتكو

 .بجتحاو لابقتسالا نع عنئماف ؛ ةبوبيغف حارو ةديدش ىمحب ناطلسلا بيصأ

 «ءاسنلاو لاجرلا نمهتمدخ ىلع نيمئاقلا نم رفنو هئابطأ نع إلإ « سانلا نع

 . هريصم ىف مريكفتل هضرأل عيملا قاقف

 ,ىعلل نيكن لع لبق نءلوسر دفو رفص ربش زم رشع عباسلاءاعبرألامويو

 ,لكوملا امهلابقتسال مدقتف ٠ ىراخب بيطخ ىسرافلا هللا دبع هتحصبو نيكتبلا

 هشيح نب ز زعم نيمركم ركسعملاب امهزنأو بترلا بابرأر بئانجلا هعمو ةفايضلاب

 ىلع ريزولا ىلإ ثعبف امبنع ناطلسلا اوغابأو « ةعسلاو بحرلا ىلع امهوفيض

 هنأ الإ انثدعقأ دق ةلعلا هذه تناك نإو انإ : لوقي بيبطلا ءالعلا ىنأ ناسل

 هبجيف « ًاعيمج دنجلا انارب ىتح اماع الابقتسا ادغلبقتسنسو « داجتلا نم رثمال
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 ممن :ريذولا لاقف . « ريبدتلا اذه دعب ناداعي مث ىنايري ىح نيلوسرلا ءاعدتسا

 بمتلا اذه هتاذ لمحتل نوكيسو هيلع ةقلق بواقلا نإف « ىالوم لوقي ام

 . عفان رثأ

 ىلاوملا رطحو ؛ ىربكلا ةعاقلا ف شرعلا ىلع ناطلسلا عبرت ةادغلا فو

 رشبلا تانآ مبهوجو تلع دقو ؛ةرضحلا ىلإ ريزولاو ه.. ةلودلا ناكرأو

 مدقو « ةريثكلا تاقدصلا تعزوو هل ءاعدلاب مهتتسلأ تجحلو « رورسلاو

 (تكرت فيك ناطلسلا امل لاقف . اسلجأ مث مارتحالا مسارم ادأف نالوسرلا

 ةعتم لكب اطاع ظعألا ناطلسلا ةايح ةكربب هانكرت دقل الاق ؟ ناخ كليإ اناخأ

 ازرع موي دعب اموي دادزي هنإف دايدزا ىف ىلاعلا بناجلا ةباعر تماد امو ةحارو

 . ةدوملاو ةفلآألا رصاوأ ةيوقتل «ديبعلا نحن ءانلسرأ دقلو ءاددؤسسو ادجيو

 دمحأ ريزولاب ناطلسلا ىلتخاو . ةراذولا ناويد ىلإ ةفايضلاب لكوملا مهداعأ مث

 ىدغتكب نيبجاحلاو ناكشم رصن ىنأو ضراعلا ىزارلا متتفلا ىبأو دمصلا دبع

 طالبلا رومأ فرصي حبصأ ىح تاع دق رصنلا ىبأ ةلزثم تناكو . رصنلا ىنأو»

 ناطلسلا نم كلذ بلط دق ناك ىذلا ىثابس باجحلا ريبك نع ةبايث ابعيج

 عامسالا ىغبني ناطلسلا لاقو . هبلط ىلإ بيجأف ناسا خ ىلإ خلب نم هباهذ نابإ

 بجو ؛ عوبسألا اذه لالخ امهتداعإ بحت 6 نيلوسرلا نيذه لوق ىلإ

 ؛ ءىث ىلع امبعم نم علطي الأ ىثبنيو : اننذإ ريغ نم دحأ امبب لصتي الأ

 معم هوذخو بيبطلا ءالعلا ابأ اوعداف ءاذه نم رثك أ سولجلا عيطتسأ ال انأو

 اعمس : اولاقف . مويلا ءىث لك ىبتني ىتحو ؛ مكنبيو اننيب ةطساولا نوكي ىّتح

 هيضتقت كلذ نأ الإ لابقتسالا اذبم هسفن ىلع قش دق ناطلسلا ناك اذإو ةعاطو

 . , كلذكهنإ من ناطاسلا لاقف . ةحاصملا

 ىلإ ءالعلا وبأ ءاجو . هشارف ىلإ ادئاع ناطلسلا ماقؤ عيمجلا فرصناو
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 « اهأرقو تابفاشملاو لئاسرلا ىذاتسأ لسقو , ةرازولا ناويد

 : أبيذ ءاج دقو

 ,ىلا ةياعرلا كلت عم « وهسلا نم انم ردص امع رذتعن فيك ىردن ال اننإ د

 ةفلآلا نم دحلا اذه ىلإ ناطاسلاب انتلص تغلب ذإو ٠ انيلع ناطلسلا اهضافأ

 فوسو نيلوسرلا نيذه دافيإ ىلإ انترفح ةثالث دصاقم انل نإف « ةثادصلاو

 هذه باجتو نيفراعلا نيب دورعلا مرب نيح ىغبن ام لك ىلع انلصح دق نوكن

 تارك ىدحإ اندحأ جيوزتب انردق ناطلسلا عفري نأ اهلوأو . ةثالثلا دصاقملا

 عطقنت تح ؛ انتانب ىدحإ نم هئانبأ دحأ 3 ورتب انمركك نأ ىناثلاو . ةرسآلا

 نيبو اننيب قثوتت نأ ثلاثلاو . ناطلسلا دالب الإ فدهتست ىتلا عماطملا لك

 ه ناطلسلا ةطساوب قيثاوملاو دوبعلا اهريمأو ناتسكرت بحاص ناخ نالسرأ

 ءادحاو انيب تحبصأ دق توببلا نأو 5 أنني فاالخ ال نأ هندأ تبثيل

 ,نيذه دافيإ ىلإ انامد ام اذهو . ءادعلاو ماصخلا بابسأ لك كلذب عطقنتف

 ىلإ انييحي نأ ةيلاعلاناطلسلا ةم* نم عقوتملاو . تاهفاشملاو لئاسرلاب نيلوسرلا

 نحن موقت تح ءانيلوسر ةيلعلا ةرضحلا لسر بحصي نأو « دصاقملا هذه

 ناطاسلا شويج عم دحتتو رهلا ربعت فوس انشويج نإف ءانم بلطي امب اضيأ

 ىعرت فوسلو . دصاقملا هذه ىلإ باج نأ دعب « ةنتفلا دامخإ ىلع لمعتو

 .« باب لك ىف ةدحولا هيضتقت ام لكب قنو رمآلا اذه ىف ناطلسلا رماوأ

 . « لجو رع هللا نذإب

 ءالعلا ىنأل ابملسو تاهفاشملا نود 5 لئاسرلا هذه هديطخم ىذاتسأ بتكو
 ,ناطاسلا نإ : لوقي نيتعاس وأ ةعاس دعب اذه داع دقو ناطلسلا ىلإ اهب بهذيل
 . ءالعلا وبأ فرصناو ةفايضلا لزنم ىلإ نيلوسرلا اوداعأف . اهنسحتسا دق
 رمآلا اذه ىف لمعب اذام ناطلسلا اكلأسي : رصن ىنأو ريزوال لاقو ةيناث داع مث
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 نأ ديفملا نمو اططش بلطب ال باشلا اذه نأب » : اءاجأف ؟ هيف باوصلا امو

 «.ناف الو لقالق نوكت الف . هبناج نمأنس اننأ كلذو « بلط ام ىلإ باحي

 انل نيبت اماذه « مهيلإ جات ىرأ لمتح دنجلا نم اريبك اددع هيدل نإ مْ

 هنالوقي ام نأ ىري ناطلسلا نإ لوقي داع مث ءالعلا وبأ بهذ .«انالومل رمآألاو

 هلئاسر ةيوجأ بتكنت نأو « ةثالثلا هدصاقم ىلإ لجرلا باح نأ ىغبنيو قح

 راتخيل لاجرلا ضعب ءامسأ تبتكف . هيلوسر بحصيل لوسر نيعي ترأو

 راتخاف « ءالعلا ىبأ ةطساوب ءامسألا هيلإ تمدق مث « مهنم ادحاو ناطاسلا

 - . ةرافسلا ىف ةقباس هلو ءامدنلا نم ناكو « خلي ناويد سيئر . مالسلا دبع

 بطخت نأ ررقتو « تاهفاشملاو لئاسرلا هوبلسو رصن وبأ ةجاوخلا داعو

 تانب ىدحإ فزت نأو « ناطلسلا لجن ديعس ريمألل كليأ تاوخأ ىدحإ

 نيرفاظ نالوسرلا بهذ وحلا اذه ىلعو . كليإ ىلإ رالاسيسلا رصن ريمآلا

 2  .رفص ربش نم نيرشعو ةثالث قفاوملا ءاثالثلا موي كلذ ناكو . ىنامآلاب

 قارعلا ديمع ىودملا لبس ىبأ لبق نم لئاسر تلصو ناطاسلا ءافش لبقو

 مادختسا ىلع ىوقي ال هنأ كردأو سكي دق وكاك نبأ نإ » : هذ ايف ءاج

 عيطتسأ الو نابفصإ رمأ هيلإ ضوفي نأ سمتلي هنإو ارذتعم لبقأف فنعلا

 كلذلو «ناطاسلا نم رمأ ريغب ساقلالا اذه ىف عطقأ نأ ( ىودجلا لبس وبأ )

 ريزو بويأ دمع ارتكى لا لئاسرلا اضيأ مكبلإ تثعب اك« هلوسر تيقبتسا دقف

 ررقتي ىكل « ىدنعو ةيناطلسلا ةرضحلا دنع لجرلا اذهل عفشتسي ةفيلخلا

 .«نورثام بسح لمعالل رمأللا اذه ىف ةيماسلا عرماوأ راظتنا ىف ىلإ و « هريصم

 دعب هيلع داتعا امب المع + لئاسرلا كلت ىف ءاجس ام هطخع رصن وبأ صخلف

 نم أرقي ٠١ تاصخلم ؛« ىدي ىلع ؛ رصقلا ىلإ لسرب ناكف « ناطلسلا ةثداح

 سفن ىف قاقلاو نزولا ريثي أم نودي ال ثيح ةلعجلا ليختي ناكو ؛'لئاسر
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 “ ائيشف ايش ةيوجألاب دوعأو مداخلا ىجاغآل اببلسأ تنكصو «ناطاسلا

 هذه ىف لئاسرلا ةصالخ تناك املو . ةرثفلا كلت ىف اقلطم ناطلسلا رأ ملو

 كوعدي ناطلسلا نإ لوقي ةعاس دعب ىجاقآ لبقأ دقف ىرشبلا نمضت# ةرملا

 نم رئاتس اهذفاون ىلع تادسأ دق ةللظم ةرجح ىلإ تلخدف . لضفلا انأ اي

 ةؤاع ةعساو تاساط اهب تعضوو ءارضخلا نوصخلا نمر يثك اهلعو لليملا ناتكلا
 ةفام هقنع لعو ىزوت صيق هيلعو ريرس ىلع أسلاج ناطلسلا تدهاشو« جلثلاب

 . ريرسلا تحت اسلاج بيبطلا ءالعلا انأ تيأرو . روفاكلا نم نادقعاهلع

 ؛ ناطلسلا لاق

 نيموي ىدم ىف سلجأسو « ةيفاءو ةعص ىف مويلا ىنأب رصن انأ غلب »
 ىلع ةقفاوملاب لوس ىبآأل بتكيلو . امامت اتلاز دق ىملاو ةلعلا نإف «لابقتسالل

 انمأ دق انأب ادهع هيلع ذخأبلو ٠ طورشلا لك متت نأ دعب ء وك اك نبا بلطي ام

 دعب دبعلا ثكن ىلع مدقأ ولو « ةفيلخلا ريزو ةءافشل انم ةياعر ةرملا هذه هبلإ

 ةفيللا ريزو باتك ىلع درب نأ ىغبني اك « هترسأ ةفأش لصأتسن فوسلف اذه

 باوجلاب انيلإ لضفلا ابأ اءدعتلو « بابلا اذه ىف بتكي ام ريخو مسرلا بسح

 .« رمخآ المع كعم انل نآل هعقون بح لبس ىنآل بتكبس ىذلا

 ةمالس لع اركش لجو رع هلل دو أريثك سف ِ ناكامب رص انأ تربخأو

 ةرم انالوم روزأ نأ ىل سيتأو ىجاقآ ىلإ اهتلمحو ةلاسرلا بتك مث ناطلسلا

 :لاقو «ىلإ ا قلأو ءابعفوو ةاود بلطو ةلاسرلا أرقف . ةيناث

 0 باوجلاب ادوعبلو لبس ىبأ سرأف عماعرسيل نيروبشم نيس راف اوثعبأ 0

 نم ريسلا ىلع انتهرع تمص دق هنأب » ىرلا ديرب بحاص باتك ةباجإ بتكتاو

 ىلا مابملا ىهتنت ىتحو « كيلإ برقأ نوكلل ىتح روباسينو ةأره ىلإ ه8 تسب
 بتكت نأ ىغيلي 5 6 ةروص نسحأبو هادو عرسأ لبع مكتيعأ بصن ىه
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 ناسرفلا ءالؤه دب ىلع لسرت نأو « ىروس ناويدلا بحاص ىلإ اذهب ةلاسر.

 « ىرلا قيرط لحارمو روباسين ىف انشيجل نوملا ربحي نأب هل زعوي نأ بحبو
 مقوام ىفالتن ىح تقو عرسأب انتابار كرحتتسو تلاز دق انت رثعا ىلا ةلعلا نإف
 ىح بتكلا لسرت نأ دعب لضفلا ابأ اي لإ دعو ؛ بارطضالا نم ناسارخ ىف
 . «رصن ىنأل ةلاسرب كئعبأ

 ىبأ لع ىرج ام تصصقو ؛ ةعقوملا ةلاسرلاب تدعو . ةعاطو اعم تلقف

 متأ تح « ةميظع ةمبب بتكي هيلع هللا ةحر ريدقلا بتاكلا اذه يخف ء رمصن
 ناطاسلل ةعقر بتك مث ىعاسلاو ناسرفلا دفوأو « ربظلا ةالص ليبق لئاسرلا
 : ناطلسلل اهتمدقف لوخدلاب ىل نذأو « المحل ىلإ اهباسو لمع ام لكاييف حرش
 : ىللاقو « نيسيكلا رضحأ » : مداخلا ىجاغأل لاق 5 انسح لاقو اهأرقف

 اذه رصن ىبأل لقو « بهذلا عطق نم لاقثم فلأ امهنم لك ىف نإ « امهذخ»
 ليثامت نم هعمج دقو « دنهلا نم هيلع هللا ةمحر اندلاو هب ءاج ىذلا بهذلا نم

 كلذلو : لارمأللا لحأ نم بهذلا اذهو « اهباذإو اهرسكب رمأ ىلا بهذلا

 هيف ةيبش ال ًالالح انتاقدص هنم نوكستل انرافسأ عيمج ىف هراضحإ بلطن انإف
 ال سلو ةديدش ةقاف ىف ركب ابأ هدلوو ىنالوبلا نسحلا ابأ نأ انعمس دقو

 نم سيك ىلمعي نأ بجيف ؛ ًائيش دحأ نم نالبقي ال امهو ؛ ةريغص ةعيض الإ
 اشيع اشيعيلو ؛ لالخلا لاما نم ةريغص ةعيض ايريشيل دلولل رخآو دلاولل بهذلا

 .« ةمالسلا ةمعن لع ركشلا ضعب انيدأ دق كلذ, نوكنو ءادغر

 ناطلسلل اعدف رماألا هل تركذو رصن ىبأل امهلسو نيسيكلا تلمح

 انايحأ ناجاتح هدلوو نسحلا انأ نأ تحمس دقف انالوم هب رمأ ام مهند لاقو»

 ةالصلا دعب اعد مث « همم نيسيكلا اولمحو هراد ىلإ فرصناو . مهارد ةرشع

 ىضاقلا ىلإ ناطلسلا ةلاقم رصن وبأ غلبأو ء !رضخل هنباو نسحلا ابأ ىضاقلا



 وع

 .ف تسل ىنآل اهدرأ م ابلبقأو ةلصلا هذهب روخن ىفإ ٠ : لاق مث اريثكدل اعدف
 هعسلو ان ااه ذو وب ىدؤأ نأ عيطتسأ الو ةبيرق ةمايقلا نإف «اهلإ ةجاح

 اذه رزو ميفف هب عناف انأ ام ليلقلا نم كلمأ تمد ام نكلو ةفعلا, رهاظتأ

 اذه ىضاقلا لبقي الأ هللا ناحبس اب » : رصن وبأ لاقف « ؟ هلابوو بهذلا

 دياعم .نم فيسلاب دابا قيرط نع دوم ناطلسلا هب ه1 ىتأ ىذلا بهذلا
 ىضاقلا لاقف « هذمخأ لح نينمؤللا ريمأ نإو اهنباذإو مانصألا ميطحتو ةينثولا
 ىلو هنآل ؛ ىلع نع فلتخي نينمؤملا ريمأ لاس نإ انديس ةايح ىف هلل دمأ د

 هم نك أ ملو تاورغلا ىف دوم ىراطلسلا مقفار دقو « نيبلسملا رمأ

 مالسلا هيلع قطصملا ةنس د تمي دق تاوزغلا هذه تناك اذإىردأ الو

 نلو « لاملا اذه لبقأ نأ ىنإف ءىش نم نكي امبمو «ةنسلل ةفلاخع تناك اهنأ مأ
 كي.دي را طعاف كسفن ا لقتال تنكتنإ :٠ رصن وبأ لاق . « هئانتقا ةعّ 8

 ,قحتس ادحأ تسب ىف فرعأ ال ىلإ » : ىضاقلا لاقف . « هارقفلاو نيقحتسملاو

 هيأ دم (نأ مدقأو ىريغ بهذأا ذيخأي ذإ ىباصأ اذا ذم م * ءبهذلا ذخأي نأ

 .« بهذإ! نم كبيصن تنأ ذخ » : ىضاقلا نبال رص' وبأ لاقف .« ةمايقلا ماو

 .« باوجلا اذه باجأ ىذلا بالا نبا ىنإ ديمعلا ديسلا ةايح هللا لاطأ » : لاقف

 ةكولس تفرعو قايح لوط ادحاو اموي هتيأر ىنأ ولو ؛ هنع ملعلا تذخأ دقو
 .,ىثخأ ىلأ نع الضف « اماوعأ هتبحص دقو ىب فيكف « هعابتا لع بجول

 ماطح نم ىدنع امو. ةمايقلا موي لاؤسلاو لابمإلاو باسحلا نم وه هاشخي ام

 : رصن وبأ لاقث . « ديزم ىلإ هعم ةجاح ىف تسلو « ىتيافك هيفو لالح ايندلا

 ددرب هموي لوط لظو ؛ امهفرص 9 ىبو . « نيميظع نيلجر نم اًورد هلل »

 « بهذلا هيلإ داعأو « ىرجام لك ناطلسلا بتكةادغلا ىفو . اركفتم امهيدح

 فداص الك ناك هنأ ةرم ريغ تعمسو . نيلجرلا رمأ نم بي ىف اذه قبف

 ,ىدترا وأ ءابرلا كرش بصن دق « ثك براش اذ الجر وأ ةفوصتملا نم أد
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 5: سعت ىأل لوشيو كحضي نأك اداوس هنوث نم دشأ هلقو اقلخ انوث

 ..نيينال وءلا رد هلل

 . تريأ سابملا ىب ءاره ءافايلا قام ف اهتأرق ةردأت ةصق ىقرضحتو

 . انه اهركذ

 كامسلا نبأ عمنينم ملا ريمأ ةباكح

 نيدهازلا نيزعلا دبع ىرباو

 سلف « ىلاعت هللا ابسرح ةكم ىلإ تاونسلا ىدحإ يف ديشرلا نوراه بهذ

 .كامسلا نأ هل لاقي امهدحأ . داهزلا رابك نمنيلع رع عمس , يملا كسانم من

 لضفلل نوراه لاقف . طق اناطاس ادصقي مل « ىردعلا زيرعلا دبع نبا ىاثلاو

 , ندهازلا نيذه ىرأ نأ دوأ هيداني نآك هز 4 اذكفو « سابعاب : عيبرلا

 'امهلاح ىلع علطأ نأو امبثيدح ىلإ عمتسأ نأو « نيطالسلل نايءسيال نيذللا

 ريمأ سمأيلف ؛ لضفلا لأ قف ؟ كلذ ىلإ ليبسلا اف ناعلاو سلا يف امهريسو

 'امهبمل]إ بهذت نأ دبرأ نوره لاقذ . امبترايز هل ديمأ ىحح ىرب ام نينمؤملا

 . ايندلا ماطمح نم ءىشب نيقفانملا ةفرعم سيأ اف « ناشيعي فيك ىرنأ نيركنتم

 . نيرامح رضحأ و بهذإ هل لاقف ؟ ىمأت اذامف نيمؤملا ريمأ انتبصأ لضفلا لاقف

 سلي ام سلاو « بهذ رانيد فل اهنم لك ىف نيسيكو ؛ ةيرصملا رخل لم

 . كلذ دعب نوكيام كل لوقالل « ءاشعلا ةالص دعب ىلإ دع مث ؛ راجتلا

 هد وو ؛ ةالصلا دعب نورهىلإ عجرو ؛ هلك اذه دعأ مث لضفلا فرصناو

 .ىطعأو 0 ناثلا راها عيبرلا بكرو راهجلا بكروماقف اضيأ راجتلا ىز ىدترأ دق

 ةصاخ نم نينثأ عم أمهمدقتف 3 نيدهازلا *ل زلم فرعي ناك لجر لإ بهذأ|

 ”ةلو علل مهعم نكي لو 6م دحأ مهفرعيال نيركذتم ًاعيمج اوراسو « ةيرادباكرلا
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 انوص اوعمس يح تارم ةدع هوقرطف ىرمعلا تبب باب الوأ اوغلبف . لعشم.

 . ءافخلا ىف دهازلا ءاقل ديري نم انه نإف بابلا متقا اولاقف « بابلاب نم لأسي

 اودجوف ليلدلاو لضفلاو نوره لخدف « ءاببلا ةليلق ةيراج بابلا تحتفق.'

 نوره سلخ ؛ ةرجرعق بع ةجرسم اودجوو ةقلخر يصح ىلع لصي امئاق ىرمعلا“

 امنأ نم : لاقو امهيلإ تفتلاف ؛ ٍلسو ةالصلا نم لجرلا غرف ىح ةرنف لضفلاو

 دهازلا لاقف . كئاقلب اكربتم ءاج نينمؤملا ريمأ اذه : لضفلا لاق . اكنأش امو

 هيلإ بهذأف بلطي نأ ىلوألا ناكو « هسفن ىلع قش اذاملو « اريخ هللا كارج

 نيبلسملا لع ةضيرف هتعاطو هللا لوسرةفيلخهنإو « هرمأل عضخأو هعبطأ ىنإف»

 : دهازلا لاقف . هسفنب كيلإ ىعسي نأ ةفيلخلا رثآ دقل : لضفلا لاقف .اعيمج

 , و انظع : نوره لاقف .هديع ةمرح فرع ام الالجو ةمظع ىلاعت هللا هداز

 قاخ ىلع ترْمُأ كنإ لجرلا ابمأ : دهازلا لاقف : هب لمعنو هيلإ عمتسن الوق'
 نم كسفن صلخت ىهضرأ نم طسق مظعأ هللا كالو دقو « لجوزع هللا
 اذه ليما كبجو اهيف ىرتل ةآرملا ىلإ رظناو « سانلا نيب لدعلا ةماقإب منبجرات
 .هلالج لج هللا بضغيام نلعفتالو تفتلاو «رانلا ىف هقارحإ ملظلا نم نأ معتق«
 ه١ ىف ثرر» كنأ ركذت نينمؤملا ريمأ ا.لاقف .« احصنىفدز »لاقونوره ىبف
 اعيمج سانلا داعم اويلإ تلا روبقلا نم ريثكب ةكم ىلإ دادغب نرمم كقيرط

 لاقف . ءاكبنوره دادزاف . ليلق ايندلا هذه ىف ءاقبلاف ةرخ الل لمعاو بهذاف»
 تمصف ٠ ماكنت نمعمفرعت الأ ؛ةظاخلا هذه ٌيمىلإ ىرمعاب كافكت لضفلا
 «اذبب كيلع عسون نأ اندرأ » لاقو همامأ سيكلا اوعضيل نورهراشأو دهازا
 ىريكفتال ولو تانب عبرأ ىل نإ ءادبأ حلفيال لايعلا بحاص : ىرمعلا لاقف»
 بابلا ىلإ ىرمعلا هعيشو نوره ضونف . هنع ىغ ىف ىنإف لاملا اذه تلبق أمل نيف“

 حييصف ىرمعلا تدجو دقل » قيرطلا ف لضفلل نورهل اقف. ىضمو بكار ىح
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 ميظعلاو.رياندلاو ماردلا هذه ءارغإدشأ امالأ ءايندلا ف بغار هنكلو ناسللا
 . « كامسلا نبا ىرتل نآلا بهذنلف .اهلمبي نأ عيطتسي نم اقح

 'اوصاوعمس ىتحتارم هوقرطن« كامسلا نبا راد باب اوغلب يح اوراسو

 .دعبو «توصلا بحاص بهذف . كامسلا نبا ديرن اولاق ؟ بابلا, نم لوقي

 . اماه انأش هعم انل نإف بابلا حتفا اولاق . ؟ هنم نوديرت اذام لوقي داع ةرقف
 . مالظلا ىف ضراألا ىلع ةرئف نيسلاج اوثبلو اولخدف . ةيراج بابل تحتفف

 جارسسب ىقأتل بابلا تحتف ىلا ةيراجلا لضفلا ىدانف « ةيراع ضرألا تناكو

 . ىنارتشا ذنم اجارس لجرلا اذه دنع تدجو ىنأ ركذأ ال تلاق تءاج اسلف

 ءمطسلا اذه قوف هنإ تلاق ؟ نيمشلا نيأو ةيراجلل لضفلا لاقف رادلا تئيضأو
 ءاثبعىانقلخامنأ متبسحفأ هةب الاهذه ولتيو ةالصلا ىف كسي هوأرف هيلإ اودعصف

 موقلا تاوصأ عيس ألو « لس جارسلا رونب سم ايلف . اريثك اهددرب ناكو

 نبا مهأسف“ اباثمب ةيحتلا لضفلاو نوره هيلع درف « مكياع مالسلا لاقف تفلت

 نينمّوملاريمأ اذه لضفلا لاق ؟ من نمو تقولا اذهىف مكب ءاج ىذلا ام كامسلا

 لبق ىنذأتسي نأ هيلع ناك هر لاقف . كايؤر ىلإ اقوشم ناكو كروزيل ءاج
 ,لضفلالاق . مهنوئش نعسانلا فرص زوحبيال هنآل هل نذآ نأ دعب أي مث هئيجم
 مالسلا هيلع هللا لوسر ةفيلخ هنإ ؛ ناك اذكه نكلو ابجاو كلذ ناك معن

 هللا اوعبطأ » لوقي ىلاعت هللاو مهنم تنأو نيباسملا ةفاحح ىبع ضرف هتعاطو
 اذه كلسي له : كامسلا نبا باجأف .« مكنم رمآألا ىلوأو لوسرلا اوعطأو
 دعأ ىتح « امنع هللا ىضر ريعو ركباابأ امهم ديرأ « نيخيشلا كلسم ةفيلخلا
 ,باوجلا اذه نمبجعتأ ىنإ لاق . كاذكلهنإ عن لاق ؟ لوسرلا رماوأك هرماوأ
 لاملا نوكي فيكن ؛ مرثملا دب ىهو « كم لثم دلب ىف هتريسل ارثأ دجأ تسلف
 .هل لاقو كاملا نبا ىلإ نوره تفتلاف . اتماص لضفلا ثبلف . نادابلا رئاس ىف

 .ةوق ىنديإزتلو كلوق عمتيمأل تتج ؛:اذه لجأ نم تئج دقف ةظعوم ىنظع
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 نع ىنغ هل كيرش ال دحاو هنإو نينمؤملا ريمأ اب لجو رع هللا شخا لاقف“

 نيتلثا نم ولخي نأ كلاح نأو همامأ ةمايقلا موي رشحتس كنأ لعأو دحأ لك

 نوره ىف .نيئاه ريغ راد الو منبج ىف قتلت نأ امإو ةنجلا ىلإ بهذت نأ امإف
 ؟خيشلا هيأ لوقت اذام ىردتأ لضفلا لاقف . هردصو هبجو لتبا ىتحارم ءاكب

 كامسلا نبا هبحي ملف ؟ ةنجلا ىلإ الإ بهذي ال نينموللا ريمأ نأ ىف كش نم له

 كبحصي لضفلا اذه نينمؤملا ريمأ اب : لاقو نوره وحن تفتلاو هب أبعي ملو
 ناذ ملكت اذإو ةللك كنع ملكتي نلو ةمايقلا موي ىف ادغ كمم نوكي ناو ةليللا

 نوره ىبو لضفلا ريحتف . كسفنب قفراو كصخش ىلإ رظناف « هللإ عمتسإ

 زوكب هاجو كامسلا نيا ضينف . ءام قوقسا لاقف ؛هيلع ىثني نأ اوفاخ ىح ٠

 ةمرح كفلحتسأ ىنإ ةفيللا اهيأ : هل لاق ب ها ايلف . نوره ىلإ همدقو ءام-

 كوعنم اذإ ءاملا اذه ىرتشت 8 لوقت نأ مالسلا هيلع لوسرلا نم كتبارق

 برش نأ دعبو ؛ائينه هيرشأ لاق «ىلم فصنب هيرتشأ : نوره لاق ؟ هءرش

 : لاق ؟ هقالطنال ىطعت كف كدسج ىف تبرش ىذلا ءاملا اذه سيحتنا اذإ هل لاق“
 هن ىواسي ىذلا كلملا نإ نينمؤملا ريمأ اب : كاوسلا نبا لاقف . كلم فصن

 لدعاف هللا لوسر ةفالخ رمأب تق ذإو «هب رثغي نأ لجرلاب ردحي ال ءام ةيرش

 ءسكلا هيلإ اومدقفراشأو . ةعاطو اعمس نوره لاقف . مهيلإ نسحأو سانلا نيب
 كل رمأو كدي تاذ قيضب نينمؤملا ريمأ عمس دقل خيشلا اهيأ لضفلا ه1 لاقو ٠

 « ميظعلا هللا ناحبس » لاقو كامسلا نبأ مسبتف . اهلبقاف لالحلا ةلصلا هذبم ةليللا
 تابهه . ايف ىنمقويل ىتأيف مرج نم هسفن نوصي نأ نينمؤملا ريمأ مصنأ نإ
 هذه لهأو تيبلاو نحن « نآلا قرتحن الث ىامأ نم رانلا هذه اودعبأ ؛ تابيه
 اوفرصنا ل وقت و ودعت ةيراجلا تءاجو ؛ ممطسلا ىلإ جرفع ماق مث . ةلحلا
 نوره ْماَقَف . ةليللا هذه اديدش ءاذيإ نيكسملا خيشلا ميذأ دق منإف ةداسأب

 . اوفرصناو اوبكرو سيكللا ليلدلا لمحو لضفلاو ٠
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 « قحلا لجرلا وه ىرمعل اذه» هلوق قيرطلا يف ددرب نوره ناكو

 ةءاكمملا هذه صقأ ىنإو . اذه دعب كامسلا نبا ثيدح ركذي ناكام اريثكو
 . شيراتلا ركذ ىلإ دوعن نآلا و . مهبواق ىف رثؤتتو مهعفنتل ءارقللا

 نإ ل نب

 )9١( لوألا عبر رش ةرغ سينا موي ىف دوعسم ناطلسلا سلجو

 ىلاوملاو مشحلا مدقتف «امأع انذإ سانلل نذأو . امامت ىفد دق ناك هنإف « لابقتسالل

 ىلإ اوءاجو ؛ سانلا هل امدو ؛ !ريثكل ملا اورثو « ةرضحلا ىلإ تسب اباعرو
 تناكو . ءارقفلا ىلع زبخلا عم اهوعزوو اهوحبذف نيبارقلا نم ريثكب هاكردأا
 . ابلثم ىأر هنأ دحأ رثذي ال ةجبم

 ىعنت ورم حره ةلاسر تءاج ربشلا اذه نم رشع ىناثلا نينثإلا مويو

 ركذ هنأ ةلاسرلا ىف ءاج دقو ىحاونلا كلتل ةنش ناك ىذلا ةصانخ نيكتشون
 ىغبنيف ؛ناطلسللا كلم اعيمج رك المأ نأو هقتعي مل دوم ناطلسلا نأ هتافو ليبق

 ةحص ررقي و كك المأ هبهيف ؛ لعف هقتعي نأ ىأر اذإ ىح كلذ ناطلسلا مالعإ

 كلم عايضلاو تاوداآلاو فحتلاو نايلغلا نم هدنع ام لكن إو « اهنم هفقوأ ام»

 مدادعإ ىف بعت دق هنإو لمع لكل نودعتسم هناذغو اذه ءاضيأ ناطلسالا

 نيكترامخ همسا مبمّدقم نأو مهنأش لمهب الأو اوقرفتي الأ بجيف ًاريثك

 « ىغبنيف ؛ هيلع دمتمي نأب ريدج نيمأ مصان وهو « هسفنب هاير دقو " 0 هءىرقملا

 زاجأو ةصاخ نيكتشون ناطلسلا قتعاف . ناملغلل اعز قبي نأ ؛ ريثما نم هنإو
 . نابلغلا رطاوخ اوببطو ؛ لئاسرا كلت ىلع ةبوجألا تررحو . هفاقوأ
 ه1 مهنكامأ ىف ءاقبلاب اورمأ دقو « مهلع امدقم نيكتراهخ اوظفتخاو

 . ناوش نكرق (1)
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 أك م ىدؤب نأ متم لك ىلعو 0 مهقاذدأو مماقفت لماعلا مل فرص ىدح 2

 « هبأإ مهءلسأو انئانبأ دوعأ ىلإ مهمل مثوعدن نأ ىلإ لامعألا نم هل موقي

 ' ديردلا ناسرف نم نانثا امامك تاعيقوتلاب لئاسرلا هذه تدك أتو

 ناسارخ نم لئاسر تلصو ربشلا اذه نم نيرشعلاو ىناثلا سلا ىفو

 .نأو « نوت ةنيدم اونو دالبلا كلن دودح ىف اورشتنا دق ناكرتلا نأب ديفت

 < ارارنو اليل بارشلا ىلع ةاره ىف فكاع برعلاو دركلا ريمأ قارعلا نسحلا انأ

 دق ةاقثلاو نايعالا ةيقب كلاذكو ؛ هنم جض دق ىنابيشلا ةحلط ابأ لماعلا نأو

 .دركلا نم جوف سأر ىلع هنايلغ ددأ ثعب دق هنأو « اعرذ ركولس اوقاض

 .لتقو ةثراكلا تعقوف « بقاوعلاب رصبتي نأ نود نايرتلا ةدراطمل برعلاو

 ريزولا اعدو « اردص رايخألا هذبب ناطاسلا قاضف . سانلا نم ريثك رسأو

 .بجي » : هريزول ناطلسلا لاق ةياهنلا ىفو « لمتح ام لك ىف امهنيب ثيدحلا رادو

 .دنج ةفاكو ىشابس بجاحلا كب قحاب ىتح اهب طبارت نأو ةأره ىلإ ريست نأ

 نيزهجب اوريسي تح ؛ مهقازرأ مهيلع عزوتو اعيمج مهنوئش ىف رظنتف « ناسارخ
 هنإف « فيسلا دب كلذو ناسارخ ضرأ رع اما مولحيو ةكارتلا وحن

 .دقف « ابذكو اعادخ مويلا ىح ممدورع عيمج كناكو « ةماقتسالا مهم ىجر ال

 .فكت نأ بحي رداغلا قارعلا اذهو ءاولحرو اولح اميح ثرحلاو لسنلا اودانأ

 .نم نيبرجم نيدئاق مييلع لعجتن نأ كيلعو « برعلاو دركلا ةدايق نع هديب

 .ةرضحلا ىلإ قارعلاب ثعبت نأو « بجاحلا ىلإ نيةيرفلا ىمأ مست نأر « مبسفتأ

 .بتكاو ؛هيخاللو هل ةيحض قارعلاو ناسارخ تعاض دقف « هءارج قلي ىح

 انم كلصي ىتح ؛لاوحألا دهامشتو كلمع رقم غلبت نأ دعب اعابت .لئاسرلا انيلإ

 ,سلج هنإ مث ءفرصناو « ةعاطو اعمس» ريزولا باجأف . « ماوألا نم بحجب ام

 . رومألا هذه ف الم اثدوتف سه ىأ عم



 مم 8051 ممن

 ىلع رصن وبأ امضرعف ؛ هاكردلا ىلإ اهب ءىجو « ةعضاوملا تبتكةادغلا ىفو
 اهدكأ مث ءناطاسلا ىأر ام بسح سلجملا ىف اهتبوجأ بتكو ةولخ ىف ناطلسلا

 ىلع ةباغلل ةرخاف ةعلخ ىناثلا عيبر نم سمها+لا ءاثالثلا موي علخو . هعبقوتب

 'رمصلاو ديملاو لغبلاو « ىتأو ركذ ناليف اهتلمج نم ناكو «سيئرلا ذاتسألا

 فطعلا هيلع غبسأف ناطلسلا نم ه15 ريزولا مدقت مث . كرثلا ناءلغ نم ريثكو
 ىغبني ام لك انع لمحت وهو ؛ دلاولا ةازئم انم سيئرلا ذاتسألا نإ » : لاق ىبح
 نإو « هيف نحن امم انسفتأ ةثدم ىلإ قفوي نأ وجرأل انإو بعانملا نم هلمح انيلع

 ىدتفأ فوسلو ناطاسلا دبع ىنإ : ريزولا لاقف . « ""انرماوأ ىلت هماوأ

 ريزولا داعو . لمعلا اذه ىف رشبلا ةقاط ىف ام لذبأ فوسلو ؛ ىحورب هرماوأ
 .اهلثمىأر هنأدحأ ركذي ال ةوافح هب اوفتحا دقو« ميركتلاو زعلا هطيحت بكومب

 بالو ؛دحلا قوفت ةدوم تقولا كلذ ىف رصن ىبأ ةجاوخلا نيبو هنيب ناكو

 .نأ هنم بلطف « هدحو جيسن رصن وبأ ناكو « ةفرعملا قح ريزولا هفرع دقف
 هن ريشي امسح ةيناطلسلا لئاسرلا بتكيل ناويدلا باتك نم ةَقث هعم لسربي

 بتاكلا رشبملا ركب وبأ هيقفلا نيعف . هيلإ بهذي وأ لمعي ام ناطلسلل نيبيلو

 . ساواللا نم هل ىغبني ام لكب رصن وبأ هدّوزو « لمعلا اذهل

 فلأ هعم ناكو ةممأو ةدعو ةوق ىف ةأره ىلإ ريزولا راس ةادغلا فو

 ىاثلا عيبر روش نم سماخلا سينا موي ةنع هللا ىضر ناطلسلا راس مك .'سراف

 قزارلا دبع ةجاوخلا هفاضتسا دقو ؛ ديصلاو ةهزنلل ًابلط دنميمو دانآ نيمب ىلإ

 نم رظتني ام ةفايضلا هذه ىف ةمدخلا نم ىدبأ و « دنميم ىف ىدنميملا نسح نب

 نم قيلي ام ناطلسال مدقف هدحو جيسن ناك اكهلاعأ لكىف اقينأ ناكو « هلثم

 1١. ةيشاح شايف ضغ , ةمهبم انه ةراسلا (9)

 ( ىقبص ل 868م0
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 ةبحصب | وناكن ل ةريثك احنم هؤالكو مدق اك « نانسألا ةحنم مساب ةرفاولا اب'دهلا

 دمحأ ةجاوخلا كانه ارماقأ ىتلا ةيناطلسلا ىناملا كلت ىف اذه ماقأ دقو . ناطلسلا

 لواللا ىداج عبأر ءاعبرألا موي ناطلساا داع مث . هيلع هللا ةمحر ىداميلا نسح

 . ناكنل تشد قسوج ىلإ

 تاج

 ناكو « نالسرأ بجاح شيلتاس ةجاوخلا ىعنب ةلاسر تلصو ةادغلا ىفو

 دهع ىف انزاخ ناك هنأ كح سيغداب ةنمث هيلإ دنسأو هتلنم عفر دق ناطلسلا

 دقو دوعسم ناطلسلا لايقتسال ناسارخ نم بهذ نم لوأ ناكو دمح ريمأألا
 لبق نم تنيب ؟نالسرأ نابلغ نم ًاددع هعم بحص

 ىف.نزاخلا رهاط دومم نب ديعس وبأ ىفوت رهشلا اذه نماث دحالا مويو
 ةجاوخلا ناكو « خيشلا لقع هل ناكو اعفان ارك ناكو هيلع هللا ةمحر تسي

 هذه ىلع قبب ال باشلا اذه نإ » : هنع لوقي ناكو اريثك هسلاحب رصن وبأ

 « حوبصلا ب رشي ام رثك أو بارشلا نع عطقنيال وهو لجألا هب دتما اذإ لاحلا
 « «لسعلا اهم ادونج هلل نإ » ثيدحلا اذه اف « اذهل تام هنإ ليقو « شعي لو

 هجو هل ةريخآلا ةليلقلا مايألا ىف هنأ بيجعلاو . هلجأ ءاهثا دعب تام دقل
 « ةعامج عم رصن ابأ هيلإ اعد افيطل هب. اسلجب مل دعأو ؛ ةوعد هباحصألل
 كلذ دعيف « هعادو اذه 'ناكو سوؤٌؤكلا تراد دقو نب رضاحلا نض تنكو

 : تيبلا اذه انل رطخو . هدعب عوجر ال اًيْضم ىضم مانأ ةثالثب

 انيلع دعي لو دوعي موي برو انيلإ تنأ امو ىلابللا انتتأ مف

 نم « هنع هللا ىضر دوم ناطلسلا نزاخ دحأ ؛ رهاط دومه هدلاو ناكو
 اريغص قوت دقو ؛ |اريبك ادامعا هيلع دمتعي ناطلسلا ناكو ىغلاو ةناكملا ىوذ



 حبصأف بيجتلا هنبأ اعرف ؛ مركلا تبملا قح ناطلسلا كلذ ىعرو : كلذك

 هعانطصأ ىف دوعشم ناطاسلل ناكو . همسا رهتشاو ؛ هموق ىف ابجو لجرلا اذه

 . اباش هبحن ىضقف هلبمب مل نمزلا نكلو « هتئاكم ثدادزاف «ىرخأ ةباعر هانإ

 نم ناك ىذلا « ىدوخرلا رصنلا ىبأ ةرسأ / ةريبك ةرسأ رهاص دق ناكو.

 دقو « دومح ناطلسلا ءاقدصأ نم ناك اع شاتنوتلا هاشمزراوخ موق مظاعأ

 نيةىم لغش ىذلا ىدوخزلا دوعسم ةجاوخلا وه مهلاخو « نيغلاب نيدلو كرت

 «ةدوممراث ]هلو ءامهبلع هللا ةحرداز خرفو دودوم نيناطلسلل ضراعلاةفيظو»

 ةنس ىف قل دق ناك اذإو . دوجلا لهأو ءايظعلا ءانعاو لاجرلا ةمه هيف ظحول دقو

 هتبجاوو « تامزألا تاقوأ ىف ةدش ( ١٠ه ) ةئامعبرأو نيسمخو ىدحإ

 دعب نيس ربل ىرجم ىلإ دوعي ءاملاو « ارسي رسعلا دعب ناك دقف ؛« باعصلا»

 ىتأي لاملاو « ىلاعلا هحورب ءرملا ظفتحي نأ ريخلاو . لود مايآلاو « بوضنلا

 نإ ًاهرك الجر بيصت' هذه نم ةنحع نع مسي لجر لك لوقيو « بهذيو:

 اذه ةمدخ تلغتشا دقو «هناكم انبف لصفلا اذه تركذ دقو . ةنحم دعت ال هذه

 ىضر دوعسم ناطلسلا ناك ىو ءاهركذ برق ىتلا هلامعأ ىف تكراشو ديسلا

 نم قلو« ةلودلا تامبم ىف همدختسي فوسو « ابلجأ نم هتلزنم عفري هنع دللأ

 . ىلاعت هللا ةثيشمب ىلاوتلا ىلع اذه لك ىتأيسو اهم و اهولح مايآلا

 قارعلا نسحلا وبأ لرع وألا ىدامج نم رشع عباسلا بسلا موي ىفو

 ذاتسالا هفرص دقو ؛ طالبلا ىلإ ءاجو « برعلاو دركلا ةيرالاس نم بتاكسلا

 ؛ هوقاريل ناسرف ةسمخ هب اولكو مهنكلو « ىسحلاب دمصلا دبع دمحأ سيئراا

 ثيالا نب دم نب دوعسم ىلإ هلسرأو ؛ هيدي نيب لوثملا .:راطلساا هل متي لو

 ديدش دوعي, هنرايزأ بهذي نم لك ناكو « هلاقتعا رمأ ربدتي تح بتاكلا

 لاغتشال هنم ةياعر هو ءرصن انأ نإف : اريخأو . افسأ هبلق التم دقو ةريحلا

 لثق . هبلق هل لاهتسا ىتح اعفشتم ناطلسلل هنع ثدحت ,ةءاتكلاب لجرلا اذه
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 .نك ناك هنكلو لئاسرلا ناويد ىلإ ديعأو ةبستلا ىدأو ةيناطلسلا ةرضحلا ىف

 5 مالكلا نم ءىذ ف عسوتلا ىلع قر نكي ملف 03 هم لفأو ههدس و ءام قيرأ

 . كلذ دعب ركذأس اك هتؤم رمآلا ىهتناو

 اننا ل ل

 .ىبأ نه لئاسرلا تلصؤ ربشلا اذه نم نيرشعلاو ىداملا دحألا موي ىفو

 الاعتفاو هاير ناك وك اك نبا ثيدح نأب ه ىرلا ديرب بحاصو ىودجلا ل هس

 مضنا كلذكو هلوح اوعمجتو فارطالا نم سانلا لاهسأ هنأو «تقولل اسكو

 رمغيو لزق ةكارث نم ةعاج « معلا فانصأو نئارخلاو ريفولا هلامل ؛ هيلإ

 ىرلا وزغ ىلإ هجتا هأو . ةقجالسلا نم اورف دق اوناك نيذلا هوكناخابو

 نأو ةقجالسلا لقالقل ةجيقن ةبرطضم ناسارخ نأ فرع, نأ ىثطو . أدعتسم

 نأ ىلإ دهج نم انتقاط ىف ام لذبنسو اذه . انيلإ لصي نأ عيطتسي ال ددملا

 .« ديرأم هللا لعفي

 ريبكلا بجاحلا وريزولا نإ » : الئاق دراا ةباتكب رمأو | ريثكناطلسأ| ريحتف

 « كلذكناسارخ نودصاق اننإ مث  ةقجالسلا درا ةيفاك ناسارخ ىف شويجلاو

 نو رداف عم ىذلا شيجلاب منإف لاجرااك برحلل اومدقتو ةيوق مكبولق نكتلف

 . ةانسااو ديربلا لماع عم ةلاسرأا هذه تريسو . «هلك ق'رعلا طبض ىلع

 اذه قف انه امأو . ىرلا صاخ باب ىف لاوحألا هذه حرشأسو

 ةيافكلا ردقلا
 دم لل

 :امفو ريذوأ نه لئاسر ]| تداج - ىرخألا 53 مدامج خلس ءاثالثلا ماويق

 4 لع نودفي مهيعدةسأ نيذلا ندملا لامع نإو دجللاب رومألا تيونأ فإ 2

 لبسانأ ثنإو. ةأره لإ شويج+لاو ريبكسأا بجالا لصوو 1 لاومألا نوءلسو
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 نيحو ؛ دنجلا روجأ عزويو ىنامأ ةقدب شيلا ضرءتس ضراعلا بئان ءالع

 هب مجاوأو بجاولا ريبدتلا دعأس ىنإف ءادعألا وحن ريسيو شيجلا ةثبعت ىبنت

 ؛ هركذ زع هللا لضفب لامآلا ققحتت ىرأ ىلمأو ٠ دهجلا ىصقأ لذيأسو

 نأو « زورونلا ءاضقنا دعب ةاره ىلإ ناطاسلا هجوتي نأ باوصلا نأ ىل و ديو

 ه؟؟ريغ لابلا قاقي ءىش نم سيلو «تدبمعاضوألا نإف ,فيصلا لصف اهم ممل

 شيجلاب ريبكلا بجاحلا ريسيو ورم ىلإ بهذأ ىتح كلذو « فاعلا عوض وم

 فوس ةئتفلا هذهو . هوجولا عيمج نم انئمطم ناطلسلا نكيلف ؛ ودعلا ذاقالا

 ببطيو لابجلاو ىرلا ف برطضا ىذلا لاجلا ميقتسس كالذكو ؛ دم

 . « ناطلسلا رطاخ

 ىرددلاو ورم نإو ناسارخ ىف انتفياخ ريزولا نإ » : ناطاسلا هءاجأف

 ىلإ بهذنس اتإ ؟ ةأره ىلإ هجوتللنألا انتجاد اف : دنجلاب ةءولم اهلكىرخألا

 انماش الو . مشاح حلص دق نيكت ىلع مانأ نإ 3 ,« باوصلا وه اذهف «ةارغ

 كانه ىلع رالاسهسلا و دودوم زيزعلا اندلو نإو ناتسراختو خلب ةرحسأن نم ءىث

 .« امينم هسعلاف دنجلا نم ديزم ةجاحلا تسسم اذاف

 ةطخلا هذ لاق رصن ىنأ نم تعمس دقو وحنلا اذه لع باوجلا ىضمو

 هنأ نم رفم الو هيلإ عمتس مل ناطلسأل نكلو ريزولا اهمسر للا ىه ةميكسملا

 .دحألل ًاعبطم تسيل ةثرغو . قوشلا املإ هجاه دقف «ةنرغ ىلإ بهذيس

 . نأ هبلعو روباست ىلإ وأ ورم ىلإو ةاره ىلإ بهذي نأ هيلع نإ هللا ناحبس

 دقلو . ةريبكلا ةنتفلا هذه أد نأ ىسع ناسارخ' ىف نيتنس وأ ةنس ىنعم

 نكلو ةأرج ىف ًاض.أ هبتك امو ريزولا ّلِإ هبتكام تارم ةدع تضرع

 نرديحبال مرئاصم سانلل ىلاعتو هناحبس هللا ردق دقو « ةدئاف نماذهل نكي /

 . ؛ ابنع
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 آهغلبف ةئرغ ىلإ تسب نم ناطلسلا راس بجر ربش نم رشع ىداحلا ىفو

 .( ىدوخحم غاب ) ةيدوم#لا ةقيدهلا ىف لزنو « نابعش نم عباسلا سينلا موي

 .بارشلا ىلع ابكنم ناكو برشلاو رمسلا ىف ذخأ دقو ؛ اهب ةدم مهب نأ امزاع

 . ةظحل هنع .فكي لو

 دودوم ريمآلا ناطلسلا نبا ءاج نابعش نم رقع ىناثلا ءاثالثلا موي فو

 ىف ءاؤل ءىجيل تسب نم هل اويتك دق اوناكو « ةنزغ ىلإ خلب نم هيلع هلل ةمحر

 .ناطلسأا دعص نابعش نم رشع عساتلا ءاثالثلا مويو . ةوافحلا قلو تقولا اذه

 .اثلا ةعمجبا موي ىفو . لاوتوكلا ىلع وبأ ككهرسلا هتفايضب ماقو , ةعلقلا ىلإ

 .ىشوك ) ديدجلاىد وعساا قسوجلا ىلإ ناطلسلا داع رهشلا اذه نم نيرشعلاو

 ريذولا نم باتك لصو ةيدومحا ةقيدحلا ىلإ دوعي نأ لبقو ؛( ىدوعسمو:
 .ىفودعلا ةاقالل اوهجوت دنللا نإو تدعأ دق شيجلا لامعأ نإ »: هيف لوقي

 هوارفو اس' ىلإ اوفرصنادجلاب ذخ يس رمآلا نأ اوبلع نيح ةكارلا نإو « ةلاسب

 .نإو « ىحاونلا هذهو ةارهو ناجرج دودح ىلع دحأ مهنم قبب مل ثيحب

 هم ةئحش لسرأوةنبدملاجراخهركسعمذختاو ورم ىلإ بهذ دقريبكلا بجاحلا

 ماع بجب اذام ريزولا لأسي مث . « ماواألا بسنأ تردصو ةهج لك ىلإ
 ىلع نإف وحنلا اذه ىلع ىر##ت رومأللا تمادام هنأب درلا هيلإ لسرأف ؟ كلذ دعب

 « هبأتكىف هصق ام انيلع ضرعيف هارن ىتح ةنرغ ىلإ روغ نم دوعي نأ ريزولا

 .ىوقأ هجو ىلع رومأألا ريدنلو

 .هؤانبأ ناكو « ديدجلا قسوجلا ف مايصلاناطلسلا أدبو ناضمر رهش لبقأو

 ريبكلا تيبلا ىف نوميقي مهنع هللا ىضر قزارلا دبعو دودومو ديعس ءارمآلا

 ىف رطفي ناكف ناطلسلا امأو « ءامدنلاو مشحلاو باجحلا مهتمدخ بوانتيو

 كنز ىلإ ريزولا ماج ناضمر فصتنم تبسلا موي فو .هدحو ميرخلا رصق
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 ىدح ترمتسا ةصاخ ةساج ٌّق لئاسرلا.ناويد بحاص هيمو ناطلسلا لاه

 ىلع نسح مقو اذهل ناكف ىرج ام لكريزولا ضرع دقو « رهظلا ةالص

 ىلإ اولخ ةادغلا ىفو . ريزولا فرصنا مث ءاريثك ريزولا ىلع ىنثأو ناطلسلا

 ىف قب اه ةاره ىلإ ىتأ ناطلسلا نأ ولد ٠ ريزولا لاق دقو ءىرخأ ةرم مهضعب

 نكي امبم و« مهنا ىلع نآلا ىلإ ةلي وط ةدم ضو دحاو ىناكرت ابلكن اسارخ

 نكلو « رش ةكارتلا نع ثدحي نلف ندملا ف شويجلاو باجحلا ريبك ماد اف

 لامحأ نم هعم امو شيلا كلذو لبس ىبآلو ىرلا ىف ىرجب أمل برطضم ىلق

 ناسارخ ىلإ ناطلسلا بهذي ملام هنإ ذإ ؛ وك اكنبألثم مصخلوبايثلاو بهذلا

 .« ءالؤه ريصمب ٌؤبنتلا نكمملا ند سياف

 دأوقو لماك شيج كانهف بارطضأ كانه .نوكي نأ هنإ ١ ٠ ناطلسلا لاف

 : دركلاوأ ةملابدلا وأ وك اك نأ رمأب نوبأي الو انتاقث نم لبس ونأو ماظع

 . © ىرعت روماآلا هذه تيأرو مهربتخأو مهيأر دق ىنإف

 0: ناطلسلا ةلودب ةفاعلاو ريخلا نوكي هّللأ ءاش نإ ريزولا لاقذ

 نم ًاضيأ ىلع رالاسهبسلا هاج ناضمر نم رشع عباسلا نينثإلا موي فو

 نأب هيلإ ردص ىذلا ىلاعلا مأألل ةعاطإ كلذو « افافخ هتصاخو هناملغ هعمو خاب

 لباق دقو . ءىث لك ريبدتف اهيلع لودملا ةديرجلا تأت نأو « ةزاجإ دنجلا منمب

 . هتلب ىلإ فرصنا م هب قتحاف ناطلساا

 دادعإب عوبسأ لبق رمأ دق ناطلسلا ناكو ؛ رطفلا دبع ناك نينثإلا مويو

 . ىأ ىف نوركذيال مهنأب خويشلا رقأ هجو ىلع شيجلا ءىعف مويلا اذهل ةدعلا

 سلجو ؛ راهباش ىداو ىف ني ريثك ناسرفلا ناكو « وحنلا اذه ىلع ةئبعت تقو
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 ه6 نإف « بشحلا نم تخت ىلع ةديدجلا ىارسلا ىف ةريبك ةفص ىلع ناطلسلا
 ناديملا ىلع نودفي ىارسلا نادلغ ذخأو « دعب عنص دق نكي مل ىهذلا تختلا

 بكرم .راهزألا ةقيد هلك رابباش ىداوو ناديملا ناك ىتح «نوفقيو ديدجلا

 ةالص ىلصو « راماش ىداوو نادبملا ىف ءارضخلا ةعلقلا ىلإ ءاجو ناطلسلا
 سلجو « ةفصلا نيم ىلع عقاولا اذه عيبرلا رصق ىف ةدئاملا ىلإ سلج 5 « ديعلا

 « طالبلا ءاظعو مليدلا ءارمأو رالاسمسلاو ريزولاو ءارمآلا هتدئام ىلغ

 ؛نوبرطملا التو رعشلا ءارعشلا دشنأو «ىرخأ دئاوم ىلع «نورخآلا سلجو

 بكرو . ىراكس مو دئاوملا لع نم اوفرصنا ثيح سو وكلا ترادو

 اودعأ ثيح حيطسلا ىلإ دعصو ( نيرز هلاخ ) ىهذلا تدبلا ىلإ ءاجو ناطلسلا

 . بارشلا ًايط ًاساجب

 ءاجو كلاثلا مويلا ٌّى سلجو « لايقتسالا سلجي 0 ىلاتلا مويلا فو

 ادنتكو نيكترا مخ هيمأ مدقم معه صاخلا مداخلا نيكتشو نابلغورم نم

 ةلح ىهمأ ىف مبلكو ةيشاخلا لاجر نم رفنو بتاكلا كدو همس'و نيّستشون

 مرخلا نايلغ لا 34 رمأو مهتدافو مركأف ناطلسلا مامأ اولثم دقو «ةنيز متأو

 ةادغلا ؤو . م رمأب ىنعي نأبو ميدقلا ىدومحملا قسوجلا ىف لزعنم ناكم ىف

 نيرخآلا 3 « مولضفأ نم امالغنيثالث زج 6 مهدحو هدنع م رمأ

 اذهل نوكي ن أ, رمأو ؛ قزارلا دبعو دودو دودومو ديعس ةميرألا هما ل

 مخ كلمال وهو نايلغلا نم نيريثكلا مومدل نآل هنوخإل | م فعض ريخالا

 . ةيالو اندم نأ كب ري ناكو 0 |دسأ

 نم جوف عم ( هزراكش ) هز داطصم ىلإ لاوش ىف بهذ ناطاسلا نإ مث

 فورظ ُْق ديصلا ىرجو نويرطملاو ءامدنلا هيجحصو دنجلاو ىارسأا نابلغ |

 . بآرشلا سوّوك هيف ترادو نيدايصلا نيك دنع سنآألا ساجم مقأو ؛ ةيتاوم



 سس هوو سس

 يأ دقو .ارضاح رمز وبأ ةجاولا نكي مو « هذه ديصلا ةلسر ترض دقو

 هٌوايلوأ ةلحرلا ىف _:راطلسلا بحص دقو . ةنزغ ىلإ ديصلا نم ريثكب ةناجطلا

 نيرشعلاو عبارلا ءاعبرألا موي ىفو . نيعمجأ مهنع هلأ ىضر هٌانبأو همقحو

 ةداعإب رمأ ةادغلا ىفو ؛ هرازه دص ةقيدح ىلإ «ناطلسلا مجر رهشلا اذه نم

 روضحب صاخلا مداخلا نيكتشون عايضو لاوهأ نم قيام ءاصقتساو رظللا

 ه+ه لاومآلا ءاقبإب رمأ اك« ءالكولا نم امهريغو كدوم هيتاكو |دختكلا
 نيكتشونل ناك ام قزارلا دبع ريمآلا بهوو « هيلع ىهام ىلع هنفدم ةصاخلا

 ىرق ثالث عم ةديدعلا لابجاو ليخلاو هاكرخلاو ةميخلا نم رفسلا تاودأ نم
 «هلاومأ ةصاخ نم قب ام لك اوظفحو « روشري ىف نيتنثاو ناتساواز ىف ةدحاو

 مطق ةدعو ةطسبالا نم ريثكع م هاشنادرم ناطلسلا نبا ىلإ هيارس تيطعأو

 فانصأ نم ىمحب الو دعيالام هدمب نم كرت دق نيكتشون ناكو . ةضفلا نم

 ناملغ رالاس ىلإ نيكستشونل تناك ىّبلا ورم ةءالو ءاطعإب ناطلسلا رمأو . معنا

 انأ هادختك ناطلساا لسرأو . روشنم كلذب بتكو , ىدغتكب بجاحلا ىارسلا

 . كانه ىلإ ىنذوزلا ىلع

 ناطاسلا نباب هتنبأ جاوز ىمأ ىف ىدغتكب رالاسلا توف عوبسألا اذه فو

 ىدغتكب درو . ناكشم رصن ىلأ ناسل ىلع ةلاسرلا تناكو هاششنا دم ريمآألا

 رصتنلاوبأ هل ركذو ؟ كلذهل نوكي "ىفأو فير شتلا اذه لعهل ةقاطال هنأب ارجوم

 رالاسلا ناكو , دقعلادعوم ناطاسلا نيعي نأ ىلعاةفتاو . هيف مالكا ىغبنيام لك

 دعبو . رومأللاديهمتب اروف أدبف اذهل مزايامو هلمع ىغبني اذام فرعي ىدغتكب

 ديس ؛دحأ قبيل . رمهقلا اذه ىف اليثم هل رأ مونارقلا دقع لفح مهقأ ةنسب اذه

 ةلص لانو الإ «لابط وأ رامز ء بجاح وأ داق « فيرش وأ عيضو ؛مداخ وأ

 ىوأ.فالآ ةسمخىلإ) هرد فلأو فلأ رشع ىنثإ نيبامامم ىدغتكب رالاسلا نم



 نس ت0

 لو «ةئامو ةئامئالثو ةئامسمخ ناكام اهنمو ؛( فلأ وأ نيفلأ وأ فالآ ةثالث

 ,ىدختكب رالاسلا رمدق ىلإ هاشنا درم ريمآلاب ءىجو . ةئام نم لقأ ةلص نكت

 ريمألا سيلأو : سانلا ىلع مهاردلاو ريئاندلا ترثثو « دقعلا ميسأر م تن ثيح
 .ةالع ناكرأ ةعبرأ تاذةوسنلقو واؤالابىثوملادوسألا ريرهلا نم ءابق هاثنأ درم

 ااناصح ىدنتكبهاطعأو. رهاوجلاب للكم مارح قطئدتو رهاوجلاب ةعصرمو بهذلاب

 .«رهأو جلاب نيزم ماجلو ؛ بهذلاب ىطغمج رس هيلعو ؛بهذلا. هرفاوح تيطغامب رك
 ..ةيناطاسلا ةمدخلا تاودأ نممحل ىغبنيامو مهويخ عم كرثلا نم ناملغ ةرشعو

 نارقلا دقعنم اوغرف الف .نول لكن م رشاف بوث ةئامو رانيد فالآ ةرشعو

 « لبع امو ىرجام هيلع اوصقو هاريل ناطلسلا دنع ءاشن دارم ريمآلا اورضحأ

 .ةثلاثلا هرمع زواجتي ال امدح هاشنا درم ريمألا ناكو . هتدلاو ىلإ ريمألا داع مث

 .ىف كلذ ناكو « ريمألا ىلإ ىدغتكب دئاقلا تنب تفز ةرآن ءاضقنا دعبو . ةرشع

 أعم اساجأ دقو ةريغص تناكو ؛ () ١مو ١ ١:؟م) ةثاعبرأو نيثالث ةنمم لئاوأ

 هنألل عئار لفح ةماقإب رمأ دق ناطاسلا نإف « دحأ هلثم دهاشي مل لفح ىف افز مث

 روصنم ىنأ نم تحمس دقو. ةناكم هماأل تناكو هم اريثك اذه هنبا بحت ناك

 «سورعلا زامجب ةمئاق ةباتكمل هذيمالت ند ةعامج عممايأةدعىضق هنإ لوقب ىفوتسملا

 .هذه زارجلا ةمئاق ( لضفلا وبأ ) تيار دقو . تارم رشع مرد فلأ فلأ ناك

 ,ىنكسامتف « امبنع هللا ىضر هاشنادرم ريمألاو دوعسم ناطلسلا نم لك ةافو دعب

 .ناك : اهيفام ضعب رك اذا ىنإو ؛ هلك اذه دادعإ ىلع لجر ردقي فيكذإ بجعلا

 ركاوف ابيف بهذ نم اًقبط نورشعو « رهاوجلاب ةعصرم ةيبهذ ناجيت ةعبرأ ام

 رهاوجلاب عصره بهذ نملزاغيلل اقودنص نورشعو :؛رهوجلا عاونأ فلتنع نم

 دقو تيأرام ةل+نم اذه ناك . واؤللاب اهفايلأ تمظن بهذلا نم ةساكمو
 رئاس هيلع تناكام نايبل وكي ام اذه ىف ؛هتدهاش امب فلأ نم ادحاو تركذ
 ٠ زابجلا تاودأ



 بنس جاي سس

 يع هلأ ىكر دوعسم ناطلسلا فول ةوفجلا نه ناكام رد

 زارط ورخشاك ىلإ ةلاسرب قاءتلاقداص ىبأ دافيإو:ناخارتبو

 ناخ نالسرأ ةطاسوب ةوفجلا هذه ةلازإل ناتسكرت

 .مايأ « ناخار غب ءىجم ؛هنع هللا ىضر ؛ ىضاملا ناطلسلا خيرات ىف تركذ

 روصدهنأ مكحب ةنزغ ىلإ اهنم بهذيل لب ىلإ ءاج « نيكستاغب ذئنيح هبقل ناكو هيبأ
 « دومح ناطلسلا ةنبا بنيز ةرهلا نم جوزتيس ناك دّقف ٠ ( داءاد ) ناطلسلا

 .ناك 5 «نيكت ىلع نء دنقرمسو ىراخي لع ىلوتسيل هل انتنواعم ُبلطيل كلذو

 نودصاق انإف ةملكلا عمج ىلع لمعتو دوعتنأ ىغبني »هنأب برجأو . انم لمأي

 .نراتسكرت ةيناخ ىلع تيلوتسا دق نوكو اهرمأ نم غرفن نيف « تانموس

 نم ءىثث هسفن ىفو لب نم نيكتاذب ةدوع تركذ مث ء « بلطتام رمأ ربدن انإف

 ىلع لاتقل هئيجمو ةيناذلا ىلع هءاليتساو ١ورغلا نم كلذدعب انتدوعو. ةشحولا

 ورم ىلإ ىريصملا ركب ىبأهيقفلا لاسرإو* ناخ ناغط هيخأ لع ىضق نيحنيَكَ
 دريم ها/ ناخ نالسرأ نإف ؛ هيلإ تبتنا ىذلا حلصلاو تراد ىتلا بورحلاو

 دعب نم اذه ىلع ىلوتسا ىذلا سأيلاو « انا ارواجم ناخارغب هوخأ نوكي نأ

 فيدصتلا أذه نم هدح-و باب ف هأنلمج م كلذ

 لتعاو « تام دوم ناطلسلا نإف بنيز ةرحلا لاسرإ كلذ دعب رستي و

 دبع ىلو هفلخن ء ةدحاو ةنسب كلذ دعب ناخ ردق ىفو:و «٠ شرعلا دوعسم

 باجيبساو زارط ةيالو ناخارغب هاخأ حنف ؛ ناتسكرت ىلع ناخ نالسرأ

 نطابلا ىف ةئيس رهاظلايف ةئسحامبنيب ةلصأا تناكؤ ؛ بقللا اذههحنمو اهيحاونو

 ىريصحلا مساقلا ىنأ نم الك« لبق نم تنيب !؟ء«دوعسم ناطاسلا دفوأ دقو

 ىلإ ةرافس ىف « ىنابتلاقداصوبأ مامإلا اذه ببرق « ىنابتلا رهاط ىبأ ىضاقلاو

 ناتسكرت ىف ايقبو ايهذف « قاثيملاو دبعلا ديدجتل ناخارغبو ناخ نالسرأ



 تسيل جا/ ]# سمسا

 تني نوتاخلا امهعمو نيرفاظ اداعو لاوحالا تماقتسا تح اليوط انمز

 تنب ىه ىرخأ نوتاخو « دوعس٠ ناطلسلا ةيطخ تناك ىلا « ناخردق

 * قيرطلا ىف هذه تنام دقو « دودوم ريمألل ةبوطخم تناكو ناخ نالسرأ

 مدخلا عم ىريصملا م اقلا وبأ ءاجو ؛ ناورب ىف ىنابتلا ىضاقلا تام كلذكو

 نأشارغب ثحع دقو . و نم ناطاسلا جاوزب لفتحا ثدح ةنرغ ىلإ دهملاو

 « بئيز ةرحلا لاسرإ ابلاط ؛انيلإ ةرافس ىف ءاملعلا دحأ عم ابجاح انيلوسر عم

 نكلو سورعلا دافيإ ىلع اوهزعو ءنأشلا اذه ىف مالكناخ نالسرأل ناكو

 قحتسملا ثاريملا رءأ ىف قيليال ايدح ثدحت ناخارذب نأ ناطاسلا عماسم غلب

 نينح م لوسرلا داعأو اديدش ايضغ بضغف ؛ ناطلساا ةقبقش ابفصوب بئيزإ

 « هيف وكشي باتك نالسرأ ىلإ ثعب مْ ءامسي ل لجأو ةلوسمم هرعو مم

 فيكو كلذ لعماخأ ناش نالسرأ بتاعو ٠ ءىدلا عمطلا اذه نع هيلإ شدحتو

 مامز هنم تلفأو راثو ناخارغب اذه بضغأف . ةيور ريغ نع ثعلا اذه لاق

 لضد نيد هنأ دح ىلإ رمألا لبو ٠ اعيمج اأو هيخالل ارفاس اودع حبصأ و هسفن

 نإ نوهلا لاق ناسكرت ريخلا اذه غلبو ىدغتكب اومزهو ناسارخ ةقجالسلا

 نال ىرخأ ةهج نموانل اودع ناكهنالل ةبج نم ؛ حرفو ةناهث ربظأ ناخارغب

 ه؟مم,؟أ زعىوقو آرس ةفجالسلا ىرغأف ؛ هعئانص نمو هقيدص نك لرئط

 نييناذلا نم لاجر نم نوجاتحي ام : مدعي نأب مدعوو' اوبراحت نأ بجي لاقو

 مهلا هالع تح رابخأللا هذهب ناطلسلا ملع فرأ امو . ناورتلا ةلك اش ىلع

 ؛ ىومأ ربعي وهو ايفاكسإ اوكسمأ نأ كلذ دعب ثدحو . انيه أرمأ نكت ملاهْنإف
 دصاق هنأو « ناشا رغب سوسامس هنأ ربظ هوب وجتسا ايلف ٠ ةببرلا ريثي وحن ىلع

 ىلتخادقو . هاكردلا ىلإ هب اوثعبف « هأبخ دقو « مهيلإ باتكدنم همدو ناكرتا ىلإ

 زارخلا وةيفاكسإلا تاودأ تج رخخأ و(« فريعافهب وجتساو رصن وبأ ىذاتسأ ب
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 اوكحأ م : ةريغص ةلاسر ه اوفخأو بشخلا اوفوس دق أوناكو ؛ هتنيقح نم



 مسسلا هايل سا

 بعصي ثيحم بشخلا ةعطق اون"ولو « بشخلا ةراشنب غارفلا اوؤامو ءاهعضو

 . هسفن ناخارغب عنص نم ريبادتلا هذه نأب لجرلا فرتعا دقو « اهزييت

 ىلإ ةلاسرلا ذخأو . ىفخ ناكم ىف لجرلا سالجإب رصن وبأ رمأ دقو

 « نييلانيلاو وغيبو دوادو لرغط ىلإ ةبجوم ىهو ةروهم تناكو ٠ ناطلسلا

 ىتح اوطبارو اودمسأ مهل لوقيو ؛ ممرظن ىف انرمأ نيوهتو انب مط ءارغإ اهيفو

 اذه فرع نيح ناطاسلا بضغ دقو . نودير' لاجرلا نم ددع ىأ ل لسر

 نم سيل لاقو « عرسم سراف اهب بهذي ناخ نالسرأ ىلإ ةلاسر ةباتكب رمأو

 رصن وبأ لاقف . نالا اهب ىضري نأو وحتلا اذه ىلع رومألا ىرحت نأ ريخلا

 دوم ناطلسلا تعمس دقلو ادبأ اننوبح ال كرثلا نإ ىالوم ةايح هللا لاطأ»

 ةوقلا اوتوأ الك مهنإو ةرورضلا محب انم نوبرقتي كرألا نإ » : لوقي

 ىلإ سوءاجلا اذه ثعبن نأ ىدنع باوصلار « نولماحيالوانيلع :روقيبال

 ثعبنم“ ؛ زرح ىف ةروهمم لئاسرلا هذه عدوتو روهالب هتنهم ف لمعيل دنبلا

 عتاب نأ نالسرأب ةقر ىف نيعتسن ثيح ناخارتبو ناخ نالسرأ ىلإ الوسر

 .« ديدج ءىث سيد“ ىلع ناخا رغب مدقيال ىّتح ريبادتلا هذه

 ىطعأو :تظفح مث هما ةلاسرلا رهمو . باوصلادج اذه ناطلسلا لاقف

 ىلإ بهذاف كتايح كل تظفح دقل ىذاتسأ هل لاقو . رانيد ةئام سوساجلا

 ناطلسلا نإ مث روهال ىلإ لجرلا قيسو . ةيذحالا حيلصتب لغتشاو روهال

 وبأ مامإلا نوك نأ ىلع أوقفت و مهسفنأأ لإ اولخدق ناكشمرصن إي و ربزولاو

 « ىنابتلا رهاط ىلأ براقأ نم ناكهناأل «ةرافسلا هذه بحاص ىنانتلا قداص

 دوصقملا ققحي امب  ةرافسلا هذبم مق » هل لاقو هيلع هفطع ىدبأو ناطلساا هادانف

 ةنرغنم بهذوقداص وبأ دعتساف . « روباسن ءاضق كيطعأ سد وعتنيحو « اهنم

 عباسلا ءاثالثلا موي كلذ ناكو « رانيد فالآةرهثع ىلع اهميق وبرت ةمتمأ هعمو

 هابوءادأ ىناعي لظو ؛( )م ) ةثاعبرأو نيرشعو نامث ةنس ةدعقلا ىذ نم



 هوي

 لدجو تارظانم انركذي هنإ ناخارغب هنع لاق ىح ءابنع لداجبو ةمبملا هذه.

 حجيو . ةنامآألاو قدصلا ىف ادحأ هلئكاوري مل مهنأ ًاعيمج اورقأ دقو « ةفينح ىنأ
 بوجوباهبعنقأو ؛هرخأو ناخ نالسرأ عم دهعلامارإإ ىف ةليوط تاضوافمدعب.

 . ناطلسلا املع علطاو ؛ رابخآلا هذه نوبنملا لقنو . ناطلسلا عم دولا راثيإإ

 « أطخ لجرلا اذبل ىأ بح نكي مله : رصن ىبألو سيئرلا ذاتساألل تارم لاقف
 ةالو نإف هعم ام لك ذخأو '''مرج ىلاو هكسمأ قيرطلا ىفومامإلا اذهداعو

 « صوصللا ءالؤه نم تلفي نأ هتليحب عاطتسا هنكلو «اوغط دق اوناكلابجلا

 ةئامعبرأو نيثالث ةنس ىف اهغلبو ةنرغ ىلإ راسف « مهنم هتايح ىلع ىشخم ناكو

 فامع نم قلو « امامت مايأ ةرشعب امم لاحترالا ىلع انمزع لبق (١٠؟8)

 هيصتغا ام لك #حئدرإ» : هل لاق دقو « فصولا دح زواجتب ام ناطلسأا

 نم هب كاندعو ام قوف اذهو هنم رثكأو لب كيلإ دريم صوصللا كنم»

 ,"« روباسن ءاضق

 ةدعقلا ىذ نم رشعىداحلا « ةعملا ةالص لبق  ديصلاىلإ ناطلسلا بهذو

 مويلاناكو « غرم اخر ءارحص ىف كلذ ناكو اهلك ةيشاحلاو ىذاتسأ هتبحص ىفو»
 موي ديدجلا قسوجلا ىلإ ناطلسلا داعو « فنص لك نمو اريثكديصلأو اقوم

 سادجةجحلا ىذ نم عبارلادحألا مويو . ربشلا اذه نم نيرشعلاو ىداحلا دحألا

 , هتكلمت ءاجرأ عيمج نم هل تدعأ ىتلا ايادهلاب ءىج ىتح «ناجربلل ناطلسلا

 مهلع منأو رعشلا ءارعشلا لاقو ةمج اياده هتيشاحو هيلاوم هل مق دقو.

 دشنأام بتكأ ملو . ءاطعلا هيف لزحيو رعشلل ابحناطا سلا اذهناكدقف تالصلاب

 ناطلسلا ىف رعش نم لبق ام تركذ اذامل هلوقب دحأ ضرتعا اذإف؛ دئاصقلا نم

 ىناوجل ؟ هنع هللا ىضر دوعسم ناطلسلا ىف ليق ام ركذنا لو هنع هللا ىضر دوم

 ىحأوت نم ليد قلل , ناهذ دب



 دس 01760 مس

 « اهركذ لاطل ابلك دئاصقلا هذه تركّذ ولو ءانم ابرق رثك أ مايآلا هذه نأ

 ناطاسلا عمتسا نأ دعبو . دايعألا ىف رعشلا نومظني طمن ىأ ىلع فورعمو»

 ديع تبسلا ناكو . اديعس اموب ىضقو وبللاو بارشلا ىلإ فرصنا دئاصقلا

 ةلايخو ةلاجر نم شيجلل ضارعتسا ىرجو اعئار الافتحا هب لفتحاف ىحضأللا

 لسد نرأ كلذ ءدمحلا تزواجت ىلا تانيزلا تميقأو هاكردلا ىف !وناكنمم

 أودفو دق اوناك هم. (؟) ناكس ىلاو ناخركشلو ناخارغبو ناخ نالسرأ

 ملخ ةادغلا فو . سوؤكلا ترادو ةريبكلا دئاوملا تدمو ؛ ناطلسلا ىلع

 دقو ؛ةيديدلاو مالعألاو سوكلا اهف امل ريظن ال ةعلخ دودوم ريمآلا لع

 سمأب هياع دفو ثيح هرصق ىلإ عجر مث . روشنملا ىطعأو خلب ةيالو حنم

 « بذاجلا نالسرأ ىارس لزني ناكو مشحلاو للاوملاو ءاربكلا عبيمج ناطلسلا:

 . هجو نسحأ ىلع ءالولاو ةعاطلا ضورف هل اودأ دقو:

 الك لابقتسالا ضاضفتا دعب « ناطلسلا قبتسا ديعلا نم ثلاثلا مويلا ىفو

 ؛ رصنلا ىأو ىدغتكي نييجايلاو ىذاتسأو ضراعلاو رالاسيمسلاو ريزولا نم

 لضفتيلف اولاقف . نوكي ةيحان ىأ ىلإو ناطلسلا رفس ىف ثيدحلا ىرجو

 . فرعن ام لوقت ىّيح كلذو هاري ام وه باوصلا نإف ؛ هيأرب انثدحي نأب انالوم

 ةثداح دعب ماعلا اذه تسب ىف اهيناع ىتلا ةنحنا دعب ترذن ىلإ » : ناطلسلا لاقف

 ىنأل ىنناه ةعلق متفأو دنهلا ىلإ ريسأ ىنإف ءافشلاب ىلع هللا نم اذإ هنأ «ءاملا
 ىرذنب ىفأ نأ ىلع بحي كلذلو ؛ ىضرمل ارطضم ةياغلا غولب لبق اهنع تعجارت

 لسرأ نأ ىلع تمرع دقف كلذلو «بيرق رفسلاو ىلق ىف ةصقلا تيقب دقف

 لماكشيج مهعمو رالاسمسلاو ريزولا هعم بهذي نأو خلب ىلإ دودوم ىدلو

 ناكرثلا قري ال ثيحب شيج عم ورم ىلإ بجاحلا ىثابس بهذي نأو ؛ ةبهأللا
 سوط ىفو « دنجلا نم جوف عم روباسين ف ىروس نإ مث ؛ دالبال لوخد ىلع

 .ناسارخ ىف ةنتف نوكت نلف « ةلمآك تانعش ىرخألا ندملاو ةأرهو ناتسرقو



 ا الا

 ,لع مالا كرادت مكعس و ىفو ضع نم ضب بيرق مناف ءىث ثدح اذإف
 دقعي مدنع مالساا دبع نإو « مهعم انقافتاب نيكنت ىلع ءانبأ أده دقو ؛ ل
 هبتك اك هلاجر رم ءىث ىثخي الو ةوق نم وكاك نبال قبي ملو « قيثاوملا
 . للاخ كانه نوكب نلف هلوق ىلع نودمتعي ال ةكارتلاو « ىودحلا لبس وبأ
 دوعأس ىكلو « ىبناه ةعلق معتفو ىرذنب ءافولا دعب رخآ لمعب م وقأ ناو
 < نولعاف ةلاحم ال انإو . اذه ىلع انمرع دقل . زورونلا لبق روباسي غلبأ ثيحب
 روضحلا ىلإ زيزولا تفتلاف « ةاباحم نود اذه ىف ه١ مكل نعي ام نآلا اولوقف
 .نم ىقارضأو ىفإ » : رالاسيبسلا لاقف ؟ ناطلسا لوقي اهف مكيأد ام مل لاقو
 'انيسوي ثيح ىلإ هجتنو ناطلسلا رمأ وأ قيقحت ىلع لمعن فيسلا ةلح

 « ايازملاو بلاثملا نم رومألا هذه ىف ام ريزولا فرعي امنإو ؛ انحاورأب هدتفنو
 ايو هتاءارق نم ىربو فرعي ام كاردإ ىلع انل ةردق الو كلملا ماهم نم اهإف
 : لاقو بجاحلا ىلإ تفتلاو . « انتعانص تسيلو ءارزولا ةعانص هذهف ؛ عمم

 رصن ىنأو ضراعلل ريزولا لاقف . هب لوقأ لاق ؟ « تلق اب لوقتأ تنأو »

 ؟ اميأر اف هنم الصنتو رمآلا اذه ةسعبت بجاحلاو رالاسوسلا لع قلأ دقل
 عيطتسأ الو ضرعلا ىه ىعانص نأ مولعم » : لاقف ايوق الجر ضراعلا.ناكو

 .« اهريغ ىلإ هجوتأ نأ عيطتسأ ال ثيح ةماسجلا نم ىهو اهترباد نع دعتبأ نأ
 ذاتساألا صاصتخا نم وه ودبي اك لمعلا اذه نإ » : ناكشم رصن وبأ لاقو
 .فرعأ ام لك لوقأسو ناطلسلا رمأي 5 ةحارصب ملكتلا نم دب الو سي رلا
 اقلطم قفاوأ ال ىنإ ٠ : ريزولا لاقف . « نهادأ نل ىنإف لع ىالوم ةمعنب امسقو
 نأ ىلإ اب ميقيو خلب ىلإ بهذي نأ باوصلا اسنإو دنبلل ناطلسلا ريس ىلع
 .ىرلا ىف رومأللا طبضتو « انيلإ ناسأرخ دوعت ىح ورم ىلإ هجوتلا هل سيتي
 .نإف ىسئاه حتف دوصقملا ناكاذإو « رذنلاب ني نأ اذهب عيطتسيو « لابجلاو
 ”مهتفلا اذهب مايقلا نوعيطتسي هاكردلا هنيعي ابجاحو روهال شيجو ةارغلا رالاس



 ديبي ماهر/اه بس

 هجوتي مل اذإو ؛ انيديأ ىف ناسارخ لظنو ىسناه ىف دارملا ققحتي اذهبو
 ىه اك اهوبرفع اهم ةيرقب لب ةيحانب ال ناورتلا رفظو ناسارخ ىلإ ناطلسلا
 ىسناه لثم نم تاورغ رشع نإف قرحلاو لتقلاو ةلثملا امم اورجأو « مهتداع
 «ءالبلا اذه بيس دق اهنم بايإلاو لمآ ىلإ باهذلاف ءاذل ةبسنلاب اًئيش ىواسنال
 مذ هنم تأرأو هتنيب دق ىدنع ام اذه ءسأو ىفدأ دنملا ىلإ فحزلا اذهو
 هيلإ فيضأو اضيأ ىأرلا اذه ىلع انأو » : ىذاتسأ لاقف . « ناطلسلل ىأرلاو
 مهعيضو ةيعرلاو دنجلا طسو نوثبني الاجر رسلا ف نيعب ءاشي ول ناطلسلا نأ
 ىف لاحلاو دنهلا ىلإ ناطلسلا ريسي تأ باوصلا نم له اولأسيل مهفيرشو
 سيل مأ بارطضالا نم وحنلا اذه ىلع لابجلاو ىرلاو مزراوخو ناسارخ
 'ىنإ ؛ سانلا ىأر هم» ىلع ىالوم فقيا كلذو ؟ ءىش ىف باوصلا نم اذه

 نوغلابي ديبعلا نإو « ىأرلا لطخ نم هنإ نولوقيس اعيمج مهنأ نم نيقي ىلع
 .« مالا بحاص هنإو رمأ دق ناطلسلا نإ موب

 ىهجوت د ؛ محصن صاالخإو متقادص نم ةقث ىلع ىنإ :٠ ناطاسلا لاقف

 ناسارخ ىف ثدح ولوىمفنبهيفوأسو « ترذن ىذلارذنلاب ءافو وه ىبناه ىلإ
 لجو رعهلا تيضرأوىرذنب تيفو دقن وك أ ىذأل ىلع نوهيهنإف ريثك بارطضا
 انإف كلذك رمآلا مادام : : ريزولا لاقف : ءاناطخ ددسي ىلاعتو هناحبس وهو
 « اوداعو : ةبيخاا هذه ىف ةنتف نوكن الأ نيلمآ اندهج ىفام ىصقأ لذبنس
 اوسلج مهتدوع دعب هبحو ريزولا نإ مش . اوفرصناو موقلا ةيقب ايح كلذكو
 هل ميرصتلا نكمي الو دحلا قوفي ادادبتسا دبقسم ناطلسلا !ذهنإ اولاقو ةولخ ىف
 بدالا ىلع جورخ اذه نه ىرخأ ةرم ثدحتن نأ لاحملا نمو ءانلق ام رثكأب

 . أوقرفت مث ؛ ىلاعت هللا هردق ام عقي فوسو

 تناكو ةعلخلا ىلع رالاسهيسلا سيلأ ةجحلا ىذ فصتنم سيلا موي ىفو
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 هيلع ىثأ دقو ءالولاو ةعاطلا ضورف مدقو ةرضحلا ىلإ ءاجو « ةربالا ىف ةياغ

 رصاق اندنجو انريزوو اندلو دامْعا نإ هل لاقو هفطع نم هيلع غبسأو ناطلسلا

 .دنجلا لاومأو روهألا رييدتهلو | ةفيلخ نوكيو كم ريزولا ءىجيسو . كيلع

 مكاوق دحتت نأ بجنو « هرماوأ عراف ؛ كيدي قزف برحلاو مهتدايق امأو

 :لاقو ضرآلا رالاسهبسلا لبقف . ىبيغ ىف ةئتف ثدحت ال ىتح مفادآو مبواقو

 موي ىفو . داع مث « ىالوم مارأ ليبس ىف هيحضأ ادحاو اور ىلنإ

 وه [؟ ةياغلل ةرخاف ةعلخ ريزولا ىلع علخ رمشلا اذه نم رشع عباسلا '”دحالا

 كلذو رمأ لكىف هرطاتخ ىعري ناك هنإف « مسرلا هضرفي ام رثكأو لب مسرلا

 ىف لثم نيحو . ناطاسلا ةبيغ ىف رومآلا رادم هيلع نوكي نأ ررقت دق هنالل

 وهل دنهل ىلإ هذه انتاحر ىف انداملعا نإو «ةعلخلا ىف كروب » : هل لاق ةرضحلا

 اندلو رمأ هانعدوأ دقو ءهب ىقونسو رذن هنإ « ريزولا ىلع ىلاعت هللا لضف دعب

 : هرمأ لاثتما أعيمج مهيلعو كانه نوقيبس نذلا مثحلا ةفاكو رالاسوسلاو

 ثيح هنيب ىلإ داع مث « ةيدوبعلا طورشب موقأسو عيطم ديعىنإ :: ريزولا لاقف

 . مركسلا نم هقح هل اردأل

 ىلإ اركبم جرخو ناطلسلا بكر ةجحلا ىذ نم رشع عساتلا نينثإلا مويو

 كلذ دعبو « اجوف اجوف همامأ شيلا رمو بكر ثوح ىزوريف غاب هب

 «رالاسهسلاو ريذولاو ناطلسلا نبا: رابكلا ةثالثلا لجرت ربظلا ةالص ليبقو
 + ىوالا رصن ايأ ذاتسالا ناطلسلا نيع دقو« أويهذ مث ءالولا ضورف اومدقو

 نيقب مايأ ةيناثل سيخلا مويو ٠ ءامنالإ ةفيظوباُماق ريزولا عم نوكسيل « ىذاتسأ

 وزغيل دنحلا ادصاق لباك قيرط نع ةرغ نم ناطلسلا راس ةجحلا ىذ نم

 . مايأ ةرشع لباكىف ماقأ دقو « ىسناه ةعلق

 )١( )دحألا لوقت ىسيفف ةضدنو « ءاثالثلا لوقت سشايف - ىنغ ةحسن ١ 448وملحوئة 8 ( 2

 هتح ها يىسيفن نع انذهخاوي .



 مدن هامه م

 ةناعيرأو نيرشعو عسل هس خيرات

 ١٠١م ع )إب

 سدأسلاسي#لا موي لباكن اطلسلا رداغ دقو . تبسلا موي مرح ةرغ تناك

 ىرلاو نامءارخ رم ءابنآلا تءاج هنم نماثلا تيسلا مويو . ربشلا اذه نم

 بتك | ىذاتسال لاقو « الإ تفتلي مل ناطلسلا نكسلو « ابلك ةماه تناكو

 لك ىف بجاولا ذختيو اهيلع فقيل بتكلا هذه أهيط ىف عضو ريزولل ةلاسر»

 مرحلا نم نيقب مايأ ةسخل ءاثالثلا مويو . ابيف ريكفتلا ىلع ةقاط .) سيلف اهنم

 ةلعب بيصأ دقو ؛ هنوكرانيد برق رهن ءىطاش لع ليو ميج ناطلسلا غلب

 سأو بارشلا نع باتو ادحأ امايإ ليقتسي مل اموي رشع ةسمخ كانه ثبلف

 « برطلاو ىهالملا تالآ|ومطحو ؛ ميج رهن ىف بارششلا نئازخ ىف ام بكسي

 "” ركسعلا نيع دق ناكح هنالل با رشلاب حرصي نأ ىلع ؤرجي دحأ نكي مو

 ىج ىلإ ةمبم ىف فرشملا دعس ابأ لسرأو . هبف ددشو هعنم ةاعا رانيبستحملاو

 تاصونيح ميج ىفلازن ال انكو . رمآألا !ذهىلع دحأ فقيرلو هتملق ىف "”ىدنملا

 ىاأر ةافو أبن انلع نيح كانه انكو ريدشكى ارو مظعالا *”ىارلا نع ءاينأ

 مل ممسف ناطلسلا ةمص تنسحت رفص نم رشع عبارلا تبسلا مويو . ريمشك

 وهو ريك ةيالو عمطقيو روهالو روأشي نيب ريبك ب ميج : بإ ةخسأ ةيشاح ىف ءاج (1)

 ١ ٠ شماه ها"# ص شايف  ىتغ . ةريبكسلا ةسملا باجتيلا رابنا دجأل

 لاو « نايشابنج ةملك نكذي 5494 ىسيئلو هزلم ضايف ب ين « ع وبطملا سلا (؟)

 تدإ ىسيفل لاقو أ( " شاه ) اهنم الدب ناشوواح تركذ ببي ةخسن نإ ضايف - ىئغ

 ٠ ( ؛ شاه ) كلذك ناشوواح تركذ ل ةخسن

 0117 ص سايف ب يت. 197 س ىفهركذ ره ىذلا ىدنبلا ىكستج دصقي هلمأ ()

 .؟ شماه

 ٠ م1طأ ىارلا (:)
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 ءاعبرألا ىفو . ربشلا اذه نم رشع عباسلا ءاثالثلا موي ليج رداغو لابقتسالاب

 ةعلقلا حفس دنع دنجلا ركسعو « ىبناه ةعلق غلب لوألا عيبر ىرم عساتلا

 هنإف « انم الوه دشأ ري ملابرح تناكو موي لك برحلا ثرجو اهورصاحو

 .ةصاخو روصنملا شيجلا لبأو ءاورصقي ملو اديجم امافد ابنع اوعفاد ةعلقلا دنج

 مهنكلاو ركبلا سورعلاك ةعلقلا تناكو . انسح هع ءالب ىارسلا ناءلغ ةقرف

 ىلع اولوتساو « هلكر ادجلا مده مث ء عضاوم ةسمخ ىف اهرادج بقث اوءاطتسا

 .ةماربلا اواتقو لوآلا عيبر ربش نم نيقب مايأ ةرشعل تبسلا موي فيسلاب ةعاقلا

 .. ةعتمألا نم مبل ناكام شيجلا باصأو مهدالوأو مهءاسن اوبسو ةلتاقملا عم

 ىأ ىف ابحتف عطتسي مل ادحأ نآل « ءارذعلا ةعلقلاب دنبلا ىف ىمست ةعاقلا هذهو

 منابو « ربشلا اذه نم نيقب مايأ ةعبرأل تبسلا موي كانه نم داعو « نامز

 « دنواكس قيضم نم جرخو ىلوألا ىداج نم كلاثلا دحألا موي ةنرغ

 .لاوتوكلل اوبتكدق |وناكو «هادم دحأ فرعي مل ثيح ءارحصلا ىف جلثلا ؟ارتو

 مل ولو اولعف دقو ؛ قيرطلا نم جاثلا اوليزيل ةرخسلا لامع ثعب ىتح ىلع ىبأ

 دم طاير نم دتمب عراش هنأك ادب دقو « ريسملا دحأ عاطتسا امل جاثلا اوليزي

 تناك اهاالخخ ةنيدملا نم انبرق ىتلا ةثالثلا مايالا هذه ىفو « ةنيدملا ىلإ ناطلس

 .نيازتم ةفاسم ىلع ناطلساا لابقتسال جرخ دقو . عاطقنا ريغب لطب: جولثلا

 .قسوجلا ىف ناطلسلا لزتو . مريغو سيئرلاو لاوتوكلاو ديعس ريمألا

 .ديدجلا قسوجلا اوشرف نأ ىلإ كلذو اعوبسأ هب ماقأو  مدقلا ىدومحما

 نيذلا ءارمآلاو ءارعالاو ةعتمألا كلذكو ةنرغ ىلإ داعو . هيلإ لقتناف هونيزو

 اسراق ءاتش دهاشأ مل ةميركلا ةرسألا هذبا ىتمدخ لاوطو . خيبس عالق ىف اوناك

 « انه ةنس نيرشع تيضمأ دقف تفعض دق نآلاو . ةئرغ ىف ماعلا اذه ءاتشك

 .نب ميهاربإ مظعملا ناطلسلا نميبمدقلا ام دم ةنيدملا هذه ديعتست نأ وجرأو

 .نيفب مايأ ةعبرأل ءائالثلا مدي هللأ ءاش نإ هناطاس هللا دلاخ هللأ نيد رمان



 « هقح مؤيلا اذه اوذأ دقو .زورونلا لافتحال ريمآلا سلج ىلوألا ىداج نم

 برطلاو بارشلا رادو . مسرلل اعابتأ اهأيإ ناطاسألا مهلدابف ايادبلا ىلاوملا مدقو

 . مويلا ىتح ميج ةبوت ذنم هلوانتي نكي مل ناطلساا نآل روصتي ام قوف

 ةروطخلا نم ةباغىف بتكلا تءاج ىناثلا ىدامج نم ثلاثلا ءاثالثلا موو

 ناطلسأا ةيبغ نابإ ءاتسشلا لالخ اودفو ناكرتلا نإ لوةت ء«ىرلاو ناساريخ نم.

 نم ناك هنأل ؛ ىرخأ نكامأب ارارضأ اوقحلأو « بايرفو ناقلاط اوين دقو

 من دقو .مسوملا اذه ىف ريست نأ ةروصنملا ناطاساا شويج ىلع ريسسعلا

 . اهسفن ىرلا تروح دقو«هل دحال ريثكللخ ىسناه ةعلقل ناطلسلا وزغ نع

 نيح تال نكلو دنبلا ىلإ هباهذ ىلع هنع هللا ىضر همم ناطلسلا مدن دقو

 دلجتلا نم دب ال هنأب ناطلسلا باجأو . ردقلا بلاغي ىذلا اذ نمو « صانم

 اذه فصتنم تبسلا مويو .وجلا نسحتي نيح كرحتن فوس ةيلاعلا هتيار نإف

 ريذولا قبو « ىلع دالاسمسلاو دودوم ريمآألا خلب نم ةنزغ ىلع دفو ربشلا

 كلاثلا ءاعبرألا مويو . هءاقب ةرورضلا تضنقا ثيح ناطلسلا ىمأب كانه

 ىدأ دقو. روشر.ةرامإ ةعلخ قزارلا دبع ريمآلا ىدترا بجر ن٠ ني رشعلاو

 لبس ىلإ دبعو «ةباجحلا راعش ناك ىذلا داوسلا هامالغ ىطعأو ؛ءالولا مسأرع

 ءانبأ نم وهو « ةقئاف ةءافك اذ ناكو « ةعلخلا حنمو ةيءادختكلاب كلملا دبع نب

 دقو . ىود#لا لبس ىبأل ةليوط ةرتف اسوؤرم ناكو ؛ ليئاكيم نب دمحأ مدخ

 ةميظع ةبنأ ىف روشرب ىلإ رمشلا اذه نم عساتلا ءاثالثلا موي ريمألا اذه راس

 . مالغ اتئأم هعمو

 دق ىودلا لوس ابأ نإ لوقي روباسن نم باتك ءاج ىناثلا مويلا ىفو

 اوضيقو لتق دق شارف شان نآل كلذو « ىرلا ىف ءاقبلا عطتسي مل هنإف ارخلب

 ةصرفلا زوتنا ىح ةلي وط ةرثف ةعلقلا ىف ارصاحم قب دقو نايعالا نم ريثكى لع
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 .باب ىف لاو>الا هذه رك ذأسو ىرلا ىلع ناكرتلا ىلوتسا دقو رارفلاب ذالو

 بئاججو رداون نم امهيف امو لابجلاو ىرال درفأس ىلإ تلق دقف « ضاخ

 . اصاخ الصف

 ناكو ىثابس باجحلا ريبك اهب ناك روباست ىودملا لبس وبأ غلب نيحو

 ناكو «رخآلا امهنملكر ذحو برحلل دعتسي نيقيرفلا نملكن اكو : ورمىفناكرتل

 هنإ » اماد هناسل ىلع ناكو ٠ امسج اريصقت ارصقم بجاحلا ريتعي ناطلسلا

 ,نم ديالو ناسارخ ةرامإب بجعم هنأ دبب ةمبملا هذه لثم مايقلل قيليال

 ,لئاسرلا ىلع هعالطإ ةجينن اذه ناكو « برحلاب ردابيل رخآ دئاق دافيإو هتاعدتسا

 اهبف لوقي ىلاو هيههو شرجلا ادختكف ارصلا ديعس نم اعابت هلصت تناك ىلا

 عطقتي الو ةئم ذنم هيلع بكذا دق بارشلا ىلع !داتعم نكب ؛ ل ىذلا بجاحلا نإ

 ,لك ف ددجلاب لقتني رهو « نب لتخيو تااليملا كالا ىراوجلا عم وبليو هنع

 امم نانمأ ةعبسلا هيف عابت داب نم ةلغلا فلآلا لع ديزت ىلا هلامج لمحو «تقو

 لوقير دنجلا هيلإ ] قوس“ مثردب زيخلا نم دحاولا نملا عابي ثيح ىلإ مردب

 .هبيج لخدت اذكعو ةظهاب حابرأ ىلع لصحيو شيجلل ةلغلا ةمث عيببف طاتحأ ىفإ

 صال نكي ونا اعلسلا ردص قيض ىلإ ىدؤي ك شال اذهو .دنجلالاومأ هم

 رحاسلا و ةايس ناكربلا هبقل ثيعح ةلعرلا لك طاتحي ىثاس نإ ليق لب كلذك

 ةردابما ىلإ ىثابس رطضا دحلا هيلع هباتعو هل ناطاسلا ءاطبتسا زواجت نيحو

 ءاضقلا ناكو بيغلا ىلع ادحأ عاطي مل ىلاعتو هئاحبس هللاو . ركذأس !برحلاب

 ىلا ةناكملا موقلا ءالؤه نأش غلبي نأو « اندي نم ناسارخ عايضب مح دق

 .نإ م. ردقلا ةبلاغم لاخلا نمو « ريبدت لك للشف نم دب نكي مو اهوخاب

 دوغ قي رط نع ةثزغ ىلإ ءاج ؛ ىئئابس بجاحلا دمتعم ؛ راتسلاب لكوملا لبس انأ

 دقو ؛ بجر ربش نم رشع ىفاثلا ءاعبرألا موي كلذ ناكو « مايأ ةثالث ثكيل

 ءاج دقو ؛ هيلع امضرعف ناطاسلل امامحو هلوصو روف ةلاسر ىذاتسأ هلم مست



 د هي

 تلثتما دقلو ءا.ذك ”لع هورتفا ام ةرثكن م ناطلسلا ردص اورغوأ دقل » :اهيف
 ىالوم رمأ ىنءاج نيحو نيمآلا مداخلا لاثتما نآلا ىح ناطلسلا رءاوأل

 « لاتتلل سخرس ىلإ روباسين نم فحزلاب تممه برحلاب ةردابلا بوجوب
 نم فلا اذه سيل الاق ناويدلا بحاص ىروسو ىودجلا لبس ابأ نكللو

 لآام اذإ هنإف ءاهدوجو نم ةدافإلاو ةريخذلا ىلع ةظفاحلا بحيو باوصلا
 اذهو 'روهأللا ريصم ىردنال نو دفنت نأ نكمملا نف فيسلا ىلإ رمآلا

 ءارضحم مهم تبلطف ةماللا تيشفع «روباسن خويشو دعاص ىضاقلا هآرام
 كلذو ىلاعلا هبأر هياع فقيل ىالومل هللىرم ىفإو رضحا ىلع اوعقوو !وعمتجاف
 ىح ثيرثأ وأ امشأ « برحلا رمأ ىف عطاقلا باوجلا « باوجلا راظتنا ىف
 رمآألا اذه ىف هتلسرأ دف « لبس وبأ « ىدمتعم وه اهو « ىالوم هاري امب لمعأ

 نأو « اموي رشع ةسمخ ىف روغ قيرط نع ةزغ ىلإ ريسي نأ هلإ تزعوأو
 دوعي نيحو ءاموي رشع ةسمخ ىف روباسين ىلإ دوعيو مايأ ةلالث ثكحب
 أرق دقو « لجورع هللا ءاش نإ رمآلاب موقأس ىنإف ىلإ ناطلسلا رمأ هعمو
 هب ليتخاو لبس ابأ ىعدتساف رضا ىف ام ىلع فقوو ةلاسرلا هذه ناطلسلا
 لبس ىبأ لاؤس داعأ مث ىذاتسأ ىعدتسا دقو « روظلا ةالص ىحىحضلا نم
 7 ىثابس ناس ىلع ةةجالسلا ناكرت لاوحأ ركذ داعأت لاوحألا نع

 مثو هزنال ةقرف نيثالث وأ سثع ىلإ ماجر اومسق ه ملأ فيكصو
 ء انل ةبسنلاب ندملا لاح وه 5 مهنم مالاو بالا ةباثع ءارحصلا نوربتعي

 لاسرإ ثيلاوو ؛ نآلا ىح مهعم برحلا ىف لازأ ال ىئابس ىإو
 يف مييلاسأو مهاوحأ ةفقيقحت تفرعت دكو « لاتقلا ةلصاومو عئالطلا
 ىف دلب ىأ ىف مهمادقأ تيبات اوعيطتسيلو « ةريخذلا تظفح دقو ؛ برحلا
 . مهامعأ نولوازب ىالوم لابعو ةيراج لاومآلا ةبابجو ؛ نآلا ىح ناسارخ

 . هفيصلا ىف ةرم نيئرم ةراغلاو لتقلا نع نراقلاطو بايراف ثيدح امأو



 ا

 ةعألا مسقلا ةهجاومب الغتشم دبعلا اكو « ةصفاغم تناكدقف ءاتشلا ىف ةرمو
 دعب الإ رمآلا فرعأ لو ةأجخ اوراغأ دقو « ةمظتنم ريغ اجاوفأ اوناكو « مهنم
 ددم ريغب ناطلسلا شيج دمصي نأ نكمملا نم سيلو «ءىث لك ىهتا نأ
 لبس وبأ هبتك ام قحلاو ؛« صاخ زارط نم جراوخلا ءالؤه ةطخ نإف هنيعي
 نم تسل هذه ةئيعتلا برح نأ نم امهطخع رضحلا ىف ىروسو ىودملا
 ؛ ةمات ةبهأ ىلعانأو هباوج رظتنم ىنإو ناطلسلا ىريام ىأرلاو باوصلا
 ؛دحاو لحر ةلمح مهيلع ةلجخلاو ةيضاق ةبرض مهبرض ةرورض ناطلسلا ىأرولو
 هطخم تبثيو ىلاعلا هعيقوت عم ناكشم رصن ىنأ طخم ىلإ ةباتكلاب رهأيلف
 هذه ىلصت نيح ذإ لاتقلاب ةردابملا بوجوب رمآلا باتكلا ةيابن ىف ميركلا
 ورهو سخرس ىلع اروف فحزأس لب روباسن ىف ادحاو اموي قيأ نإ ةلاسرلا
 ةلماك هتحاسأ « دادعتسالا مثأ ىلع شيجلاو رذع ةمث سيلف «لاتقلاب ردابأو
 . « ادقن مل تفرص دنجلا تاقفنو

 هوفأ الو ىلمع نم اذه سيل» :لاقف ؟ ىرن اذام رصن ىبأل ناطلسلا لاف

 ًاضي أب اوصلا نمو ؛ هتراشتسا ريخلا نفانه رالاسرسلا نإو برحلا نع ةملكب
 ءاقيإ عاطتسملا نم سيل ناطلسلا لاقف . «هيأر ىلع فوقولل ريزولل ةياتكلا
 ؛باوجلاب لوسرلا دوعي ىتحوخلب ىف ريزولل ةلاسرلا لصت ىتحانه لوسيبأ
 لاقف . ةليللاو مويلا رمآلا ىف ايلم ركفتسو رالاسمهلا ىلإ ادغ ثدحتنسو
 . هلع ىغبنيام اذه : رصن وبأ

 ًارمأ نإ » : ىل لاق دقو « ريكفتلا ىف كمبنم وهو هلزنم ىلإ فرصنا مث
 بذاج نالسرأ ناكدقف ؛ هتبقاطن وكتس اذامىردأ تسلو عفو دق اللج

 مل ةكارتلا انؤادعأو « دنجلاو تالآلاو ددعلا نم هل ام عمريظنال سل ةيهاد
 مه مرعمبرحلا نأ ءارمالو ؛ةكوشلاو ةوقلا نممويلا هيلع مام ىلعأ ورك
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 دومم نراطلسلا بهذي مل ولو ؛ ةدقعم تناكو ةليوط ةدم ترمتسا ده

 ةبهألا كلتب شيج عم ىزاخلا بجاحلا لسري مل ولو «ثكتشوي ىلإ هسشنب

 نوررغي مو .سمألابهلعناكام ريغمويلا ةقجالسلا رهأو. دير انك امبانرفظ امل

 ةريطخلا ةئراكلاكلت « ىدذتكب ةصق ةجيقن «ةرم مهعم ائرمأ حضتفادةو ناطلسلاب,

 اذهل تعقو ؛ هللاب ذايعلاو ءولو ىأرلاب دادبتسالا الإ ببس نم اهل نكي مل ىتلا

 ذئنيح انتبيه لوزتو هسفنب ناطلسلا بهذي نأ نه رفم ال هنإف ةهره بجاحلا

 « هب يرصتلا ىلع ؤرجأ ال ىنكلو رمآلا اذه ىف ىغبني ام فرعأ ىنإو « امامت

 ىدأ امو لابجلاو ىرلا رمأ هيلإ لآ ام اذه. لجو رع هللا هب ىضقي اذامىرثسو»

 «ناسارخ ةلاح هذهو « لئاسو نم هل نأك ام عم مبظعلا شيجلا اذه تيقشت ىلإ.

 ديةسموبرطلاو وبللا ف سمغنم ناطلسلاو ؛بناج لك نم رطخلا انب طاحأ دقو.

 دقو ةريرج الب مهيلع ىضق دق ماظعلا ةيرالاسلاو فئاخو مهتم ريزولاو هبأرب

 ريفوتلا ىلع صرح رم هيدبي ام شيجلا لمت اذ» ضراعلا ةفيلخ تنش-

 تم ىتتيلابو '"' اظيغ زيمتأ ىفإ و ريصملا ام ىردأ تسلو « ناطلسلا هب عد ام

 .« ةنحللا هذه ةيؤر لمحتأ ال ىنإف اذه لبق:

 تقولا كلذ ىف هنإ باتكلا اذهفنص» بتاكلا لضفلا وبأ هجاو+لالوقي

 دنا نم ةنرغ ىلإ امهيلع هللا ةمحر دوم نب دوعسم ناطلسلا هيف ءاج ىذلا:

 ؛ ىرجام هيلع صقو لبس وبأ ناسرفلا دئاق هيلع لبقأ مايأ ةعضب اهب ماقأو.

 موي ةنرغغلب دق لهس وبأ ناكو . فاصملا بره رمأف ءىثلكناطلسلا فرعو

 دعب  ةادغلا ىف هنإ مث اموي حارتساف «بجر رم نيرشعلاو ىداحلا تبسلا»

 ىف اوذخأو ىذاتسأو رالاسهيسلا عم ناطلسسلا ىلتخا « لابقتسالا ضاضفتا

 )١( ىدبك مد برشأ ىأ مروخيم ركح لوخ .
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 هنأ نم ةحودنم ال نأ لع ىأرلا رقتسا مث «ربظلا برق ىتح رمآلا اذه ةسارد

 .دغاكلاو ةأودلا رصن وبأ بلطو رالاسهيسلا داعو . برحلا هذبب ىئابس ردابي

 .هطخم بتك مث اهعقوو ملقلاو ةاودلابلط ىذلا ناطلسلا مامأ ةلاسرلا: هذه بتكو

 ىفو انرمأب رصن وبأ هبتك ام ىلع دمتعي نأ لضافلا بجاحلا ىلع "نإ ابلفسأ ىف

 زع هللا ىف انءاجر نإو ءانل هللا هردقيام ىرنّتح ودعلا لاتقب ردابي نأو انسلج

 : لاقو هلاسرلا هيأسو لبس انأ ناطلسلا بلط مث . مالسلاو انرصني'نأ لجو

 .ضرألا لف .« ةمكح فرصتي نأو ةطيملا نم بحيام ذختي نأ بجاحلا لقد

 .ىروغ ناصحو ةيسكأ ةسمخو مدد فالآ ةيسمخب هيلع منأ دقو « جرخو

 . روغ قيرط نع فرصنا دقو

 م4 عم باتكللا لسرأو «نأدلا اذه ىفريزولل ةباتكلابرمأ ناطلسلانإ مث

 .هأرب امف باوصلاو حالصلا نإ :  هيفو نيعوبسأ دعب درلاب ءاج ىذلا ىعاسلا

 : الماقةحارصب هيف هلإ ثدحت اباتكىذاتسأ ىلإ بتكريزولا نكلو .« ناطلسلا

 ذإ اذبك ميظع لمع ىف طروتلا رئاجلا نم نكي مل هنأ هركذ ىلإ ةجاحال امم هنإ »

 قلطنانأ دعب ةدهاشبلا مكحلاكرثن نأ ىلوآلاف هريصمب نهكتلا عاطتسملانم سيل

 ضرع دقو .« ىلاعت هللا ءاش نإ ةكربو ًاريش نوكي هلعلو « سوقلا نم عسل

 , ناطلسلا ىلع باتكلا اذه ىذاتسأ

 ةيدومحلا ةقيدحلا ىلإ ناطاسلا راسء بجرزم ايقب نيمويل ؛ نينثإلامويو
 . ةمزاللا اعتمألا اهيلإ اولمح دقو ةدم اهب ثكمي نأ ىلع

 .ةمحر بتاكلا ىقارعلا نسحلا وبأ ىفوت نابعش نه سداسلا نينثإلا مويو

 .ءىسن اكو , ةصقار ةيرطمجوزب هنالل ملا هل نسسد دقدءاسأ لإ ليقدقو .ةيلع هللأ

 ,قل ىذلا عوبسألا ىف هتدع دقو . هتافو بيس ةقيقح فرعأ الو ًايظ عبطلا
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 .ىصوأ دقو . هيعول اظفاح ناكهنكلو كالهلا لع فرشأ دق هتدجوف هيف هفتح

 .نفديل سوط ىف هيلع هللا ناوضر اضرلا ىموم نب ىلع دهشم ىلإ هتافر لقنب
 -« دبشملا ةانق ىف ءاملا ىرجأف لبق _ .رم كلذل ةدعلا دعأ دق ناكو « كانه

 .ةيرق ناخلاو ةانقلا ىلع فقوأو « اناخ كانه ماقأ و © تفج دق تناكو

 . داربإلا ةيلق

 عم (1.غ. )4#٠١ نيثالثو ىدحإ ةنس سوط ىلإ تيهذ دقو

 هللا ىطر اضرلأ ربق ترزو ناقون ىلإ ترسف « ناقنادند ةميزه لبق ؛ ناطاسلا

 .ىف ناكو ؛ دبشم نآلا هل لاقي ىذلا دجسملا ىف كانه قارعلا رق تيأرف « هنع
 .ةعادخلا ايندلا هذه لاح نم تبجعو هترز دقو ؛ عرذأ ةسمخ هعافترا قاط

 .هتقس ام ناعرس م" « ءاهسلا ىلإ هتعفرو تاونس عست وأ نامث هنأ تلعأ ىئلا

 . ءىثال حبصأف ةينما سأك

 .ثدحتي ال ناكو «ماياألا كلت ىف ىئثابس رابخأ.ماتهالا ديدشناطلسلان أكو

 دوغ قيرط لعن اسر فلا بدترتب رمأو « هلل سمألا ضوف دقو « اهاوس ءىث نع

 .ساجمو طاسبلاو ىهذلا ريرساا دادعإ مث دق ناكو ٠ رابخألا ممأ هيلإ اولقنيل

 ثالث نه رثك أ اهبف لمع ىتلاو « لبق نم اهدادعإب ناطاسلا رمأ ىتلا رصقلا

 .تعضوف ىأرسلاب ةريبكلا ةفصلاىف اهبهضوب ىمأ دق ناطلسلا نإ ليقوء تاونس

 .يف قريدعي مل مويلا كلذ ىف ةنيزلا كلت ىأر نم ه٠ لكو ؛« قسوجلا نيزو ءابب

 .نأك . هب ىل مع الف نورخألاهفرميام امأ هنرعأ ام اذه . كلذ دعب ىريام هرظن

 -نوصغ ىلدتت ؟ء روصو ليئامت هنم تادب دقو «زيربإلا بهذلا نم هاكر يرسلا

 .:عاونأب لاكم جايسب طيحأ دقو ةيلاغلا رها وجا نم ريثكب ةمعطم تناكو ؛ رجشلا

 كاع تاداسو عبرأ هيلع عضوو 'ىورلا جابيدلاب ريرسلا ىطغو « رهاوجلا

 .نينث] « دئاسم ةعبرأو ربظلل دنسمو ةداسو ءريرجلاب ةاشعو بهذ نم طويخ



 ا ل

 ىلإ لصت ةيبهذ ةلساس تقلع ةفصا فقس ىفو . لامهش نع نينثاو نيمي نع
 للبي ام ؛ ةدمعأ لع تبصأو ٠ جاتلا املإ دش دقو « ريرسلاو جاتلا ةفص برق

 ؛ جاتلا نولمحم مهنأكو مه.ديأ اوطسب لاجرل ساحن نم ليثامت ةعبرأ «ريرسلا
 ؛دمعلاو لسالسلا ىلإ ادودشم ناكةثإف ناطاسلا سأز جعزي جاتلا نكي ماو
 ىورلا جابيدلاو ديجاجسلاب ةفصلا هذه تنيز دقو . هتحت سلحي ناطلسلا ناكو
 لوط ؛ بهذم ىسرك ةئام'الث اهب اودضو دقو ؛ بهذلا, لحما نوملقوبألاو
 روفاكلا تامومششم اهيلع قلع دقو ؛ عارذ نم لقأ هضرعو عارذ اهتم دحاولا

 توقايلا نه ةعطق ةريشع سمح ىولعلا ريرسلا مامأو « ربنعلاودوعلاو كسملا ةفانو“

 اناوخ عيبرلا رصق ىف اوماقأو .زوريفلاو ؤلؤللاو درمزلا نمو ىشخدبلاو ىنامورلا

 لقتناو . ةريثك ن المح هرلعو « فقسلا تح عفترب ى واهلا نم قسوج هطسو ىف

 ؛ ديدجلا قسوجلا اذه ىلإ ةيدومحلا ةقيدحلا نم هنم هنع هللا ىضر ناطلسلا

 نم نيرشعلاو ىداحلا ءاثالثلا موي ىهذلا ريرسلا ىلع ةفصلا هذه ىف سلجو ٠

 رمحالا جايبدلا نم ءابق ىدترا دقو « هسأر قوف ًاقلعم جاتلا ناكو ؛ نابعش
 جايسلا لوحةصاخلا ناملغ ناكو . ءابقلا شاق رثك أ ضن اك ىذلا بهذلاب زرطملا
 نينصغلا تاوذ تامامعلا مهسوؤر ىلعوةينامفص] و ةيدادغب و ةينوطالةس ةيسك 26
 .ةيبهذلاةدمعالاوقيلاعملا مميديأ ىفو «بهذلا نم ةمز> | مروصخ اودشدقو
 عبرأ تاذ مئامع مهسوؤر ىلع لابشنعونيمي نع ؛ نالغ ةرشع ةفصلا ىفو
 لئامح تناك كلذكو . رهاوجلاب ةعصرم املك ةنيمث ةمزحأ مرطسو ىفو تاشير
 برقامهمم فص فقو ؛ نالغلا نمنافص ىارسلا طسو ىفو . ةعصرم مهفويس

 فوسلاوماهسأا مهيديأ قو. تاشير عبرأ تاذ متاع مهسوؤرىلعذ اكو روسلا

 متاع مهسوٌّؤر ىلع « مرحلا ىارس ىف ىناثلا فصلاو ؛ سأ وقالاو رجانخلاو

 نم دمعو قيلاعم مهيديأىفو ةنفلا نم ةنيمث ةم زحأب اوقطامت دقونينصغ تاذ.

 . ىرتششلا جايردلا مم ةيبأ نودتري نيفصلا نيذه نالغو . اضيأ ةضفلا
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 .هبهذلا نم امدعنو رع و رهاوجلاب ةعصردددع اهيلع لويخ ةرثع كانه ن اكو

 .رهاوجلاب ةعصرم ةرشع ابنم ءايبليد ه١4 انجم نودمخ مه.دل ناكو . صلاخلا

 طالبلا لامع نم ريثك قدارسلا جراخ .فقوو . افوقو بتارملا باحأ ناكو

 . نيبلسملا دنجلا نم كدشوسو

 , مشحلاو ىلاوملاو ةلودل ناكرأ ناطلسلا ةرضح ىف لثمو « لابقتسالاب نذأو
 رابك ةحيسفلا ةفصاا هذه ىلع اوسلجأ دقو . لاومألا نم ىهح الام اورتنو

 .ريرسلا قوف اسلاج ناكو ؛ ىحضلا بح ناطاسلا سلجو « ءايظعلاو ىلاوملا
 بكرو ناطلسلا ماق مث .لاومألا اورثو ةيحتلا اودأف ءامدنلا لبقأ نأ ىلإ

 .لإ سلج ثيح عيبرلا رصق ىلإ ابيك ار داعو هسالم لدبف ةقيدحلا و هجنأو

 ,جراخ ىرخأ دئاوه تده دقو ةلودلا ناكرأو ءاظعلا ابيلإ ىعد دقو « ةدئاملا

 «دنجلا فانصأوناسرفلاو نومدقملا اهبل] سلجأ ءىارسلا نمبناجلا اذه لعرصقلا

 «رامثالاك بارشلا ىرجو نونغي نوبرطملا ناكو « ماعطلا ىف اعيمج اوذخأ دقو

 ىلإ ىذمو بكرف ارورسم ناطلسلا ماقو « ىراكس مو دئاوملا موقلا كرت ىح

 اواظف ءامدنلا هيلع لبقأ دقو . ةنيزلا ريثك اسلجم اهب اودعأ دق اوناكو ةقيدحلا

 . اوفرصنا مث رصعلا ةالص برق ىح نوبرشي

 « شجلاو ىئثابس ىف ركسفي ناك. ردصلا قيض هلكاذه ءانثأ ناطاسلا ناك

 .امد راتسلاب لكوملا لبس وبأ ءاج نيح هنإ لوقي روباسين نم باتك درو دقو
 .لاجر ةدعو ىروسو ىودملا لبس ىنأ عم ىلتخاو . سلجم ىلإ نايعاألا بجاحلا

 ءاج اذهب مهل لاقو ناطلسلا باتك مهيلع ضرع دقو ؛ كانه اوناك نم
 «رمآلا اذه ىبناأل ادغ لاح ةيأ ىلع بهاذ ىنإو «لاجب ثيدحلل قبي ملف ر“ألا
 لاملا نم ىرلا نم دري ام اوعدوتل انه ءاقبلا مكيلعف متن امأو « هللا ردق ام اذرف
  رمآلا هيلإ لوؤيس امب ؤبنتلا ةردقلا ىف سيل ذإ « انيمأ اناكم ةسبلألاو
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 نوهراك انأ ولو هب ترمأ ام لعفنس اولاق . موملاو طايتحالا نم سأبالو»
 . ناطاساا رمأ رودص كعب ةهنم صائنم ال نكلو « لاتقلا اذه كريس“

 سخرس بناج ىلع روباسا قيرط ىف بجاحلا ىثابس راس ةادغلا ىفو

 نم هيدلام ىروس عمج اذه دعبو . تالآلاو ددملا ريثكةبهآلا لماكش يج عم»

 هت رضحأ ام دعت نأ كيلع نإ ىودجلا لبس ىبآل لاق مث هل امو روباست لام“

 هذه عقتال تح تسب قاتسر ىف ىلاكيم ةعلق ىلإ لسري ىتح كلذكلام نم.

 لوس وبأ كاف . هللاب ذايعلاو لاوحأللا 4م تريغت اذإ ودعلا دي ىفلاومألا

 اددأ دق نيلج رلا نيذه نإ م. ارس رمآلا اذه لظي نأ بحيو تيأر ام انح

 ثيم ةيرسسلا ةمهملا هذه مهالمحو نيزاتمم اناسرف انيعو لا ومأ نم أامهدنع ام لك

 اولسو « نيملاس ةعلقلا اوغليف ليللا فوج ىف ممالسرأو دحأ مهب ردشيال

 « ةلاجرا| نم نيسمخ عم ةعلقلاب نيلجرلا نيذه ةاقث قبو اهلاوتوك ىلإ مهعم أم.

 اهريغو ةحاسألاو خايداش شورفو ةسبلاألا نم روباسين لاقثأ نم ناكام امأو»

 .نئارؤلاهلكهعاديإب ىروس رمأ دقف ىلاكيم ةعلق ىلإ هلقن عسولا ىف نكي ملام

 اولقنيل سخخرس قيرط ىلع انا سرف ابر دقو نارظتني لبس وبأو ىروس لظو»

 . رابخاأللا نم دج ام ةعرس ىف امهيلإ.

 لبس ىبأ نع اذهب لئاسرلا تلصو نيح لاق ىذاتسأ رصن ىنأ نم تعمسو
 بجايلا ريصم ىردن انسلو انعرست دقل » : لاقف ناطلسلا ىلع اهتضرع ىروسو“

 .«نهلاو ريخلا ريغ نوكي ال هللا ءاش نإ » تلق . «ءادعألا ءالؤه عم شجلاو
 . ركفاا برطضم ناكدقف نابعش نم موي رخآ بارشلا ناطلسلا قذي ملو
 بجاحلا نأب اوعم نيح ءادعالا نإ لوقت ورمو سخرس نم بتكلا تءاجو
 مهنعتمأ اولقنو عقاولا رمآلا وه اذه اولاقو اوعزج مه.راحبل روباسين نم راس.
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 اودعأ مهنإ مث . ةراسج مهاجر رثك أ نم ناسرف عم ورم ءارحص طسو ىلإ

 ىح كلذو « كانه براحيل سخرس باخلط وحن مدقتيل مهشيج نم اجوف
 مهنإف « ىرلا ةيحان هجوتيو هلاقثأ لمحيف اعجار ركب نأ « مزه اذإ عيطتسي

 ريغ ىف ىوأم مهل اودحي نلف ناسارخ نم مهفأش تلصؤتسا اذإ هنأ نورّدَعي

 . رخأ ناكم ىأ نم انيصحت لقأ اهنال ءابحا ونو ىرللا

 ءامدنلا عم رطفي ناكو مايصلا هنع هللا ىضر ناطلسلا أدب سينا مويو

 ناكدقف لابقتسالل موي لك نيترم سلحي ناكو ءاذه ناضمر ربش ىف ةيشاحلاو

 هنأ كلذ ؛هنع هللا ىضر دوم ناطلسلا هيبأ ةداع ىلع ايرج لابقتسالا نم رثكب

 لمأتلاو قلقلا ىودج ام نكلو ؛« كلذ بجوي هوم فقوملا ناكو ءاقلق ناك

 . ؟ ىضق اذإ ءاضقلا عم

 ىتح طالبلا ىف اسلاج ناطلسلا لظ ؛ ربشلا اذه عبار « ءاعبرألا مويو

 ىلا رومآلا فرص دقو « ديدجلا قسوجلاب ةريبكلا ةفصلا ىلع « ربظلا ةالص

 جورخلابمهب ىذاتس أ ناك انييو. ءارضلا ىلإ راسو ماق مْ « هيلع تضرع

 لخدي دوغ قيرط ىلع نينيعملا ناسرفلا نم سرافب اذإ ؛ ناويدلا ىلإ دوعيل

 ىماحلا مهتفلا ىبأ طخ ةلاسر هناذإف ماتخالاو تاقلحلا تضففديربلا جردمهعمو

 نم أرقو ابضفف ةموتنع ةطيرخم اذإف هحتفو ىذاتسسأ هذخأف «ةاره دب رب بئناث

 ىلإ داصت نأب رمأو ةلاسرلا تف مث ؛ هباوص راطو نيلصف وأ الصف ةلاسرلا

 ةلاسر هلمحو ناويدلا سراح روصنم انأ اعد م“ 5 .ديرلا مث متاخغ تمتعو ةطيرخلا

 دقو « ريكفتلا قيمعو نزملا ديدش ىفاتسأ ىلع ادبو . اب بهذف ةيوفش

 سرا روهتم وبأ داعو . مقو دق اللج اثداح نأ ناويدلا باتتك عيمج كرد دأ

 ىذاتسأ راسف . كوعدي ( نراطلسلا ) هن] لاقو ةلاسر ريسغب ناويدلا

 ةلاسر ىناطعأو ناويدلا ىلإ عجر مث « رصعلا ةالص بح ناطلسلا دنع لظو
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 داع مث « جالا ةنارخ ىف ابعضو اهمتتخا » الباق ديربلا بئان ىمئاحلا ستفلا ىبأ

 : أمف تدججوف ةلاسرلا هذه تأأرقف 0 باتكلا هعمو

 مالغ نورشع هعم ناكو ؛ مويلا اذه ىف ةاره ىلع دفو دق ىثابس نإ »

 .نيح هلباقو هتدافو مركأو قئال ناكم ىف لماعلا ىنابيشلا ةحلط وأ هلزنأ دقو

 أوناكو رطاخلا ريسكن اكو « ةاره نابعأ انعمو هتبحص ىف تنكو « رصعلا ةالص

 .ناطاسلل ءاقيلاو « تيقبام ايندلا لاح اذه نولوقيو هرطاخ نوببطب ًاعيمج

 دجلاو ةعرذلا هذه ىفالت نكمملا نمو ةرثك تالألاو ددعلاو دنجلا نإف مظعملا

 .« ناطلسا| هجو ىلإ رظنأ فيك ف رعأ ال لاقو ىكف ءقزرب ٌىح بجاحلانأ هلل

 جابصلا نه ةكرعملا تلظو « اهنم بعصأ رأ مل ءودعلا عم برح تماق دقل

 هتحرج ىح ماثللا قافر ىنكرت راصتنالا ىلع انكّشوأ نيحو «رصعلا ةالص ىح

 هنكلو موقلا داعو . نورت ىذلا وحلا اذسه ىلع عجارللا ىلإ تررطضاو

 .ه44 هناخ كلذكو ناطلسلا اوناخ مهنإ لاقو ءانب ىلتخاو ةحلط ابأو ىلاقبتسا

 ربص ىف لمعأ تنكو « مهنأش نم اونوهف ءادعألا نع هوئّدح نيح نوبنملا

 « ”لع هردص اورغوأ ىح ناطلسلا اوللض نيهملا نكللو ٠ مثرارف ىلإ ىدؤي

 ةبحخ مهتدجو ءادعألا تيقل ايلف ؛ فاصملا برح بوجوب امزج ارمأ رمأف

 دشأ سيل ةعقوم ترجو مهلا نم مهسفنأ اوحارأ دقو نيّدعملا نيبراحلا نم

 ,ىحاتل مل معتفلا دكي و : مدهج ادا لذي دقو ؛ ربظلا ةالص ى> اهنم الوه

 .لق تاكو برهو ةأرمأ وأ راح قئعي مهنم لكذالو روخلا مهس وفن ىلإ برست

 ءادعألا ىأر ايلف « ىرمأ اودمسي ملف ءاسنلا اوبحصتالنأب ةرم فلأةلام تحص
 ةكردملان أديم طسو ىف ةميخ بصنب ترمأف «ةأرجاو دادزاوددلا اذهىلع انلاح

 اواعفيل مهنكللو « للخ عقي الف دهجلا ةياغ اولذبيو ىب اودتقي ىح اهب تلزنو

 ىنأ ىلع دوبش نيمدقملاو نايعاآلا برإو ؛ مثءاوهأ اوعبتاو اديحو ىنوكرتو
 هتمسقو ىتح نادبملا ىف تثبل دقو ؛ كلذب اودبشل اولثس ولو ؛ ىجاوف رصقأ مل



 .نيرشعو نيداوحي انه تيتأو باحسنالا ْكإ تررطضاف مهس ىنباصأو ةعقاولا

 هبسح كلذو . مائللا ءالؤهل نآك امو ىل ناكام لك ىلع ودعلا ىلوتساو «امالغ

 لك ىب قحليإ ىتح مانأ ةعضب انه قيأسو « ىب |وقحلل نيذلا ناسرفلا نم تعمس ام

 هكالومل حرشأف روغ قيرط نع هاكردلا ىلإ بهذأ مث مث « ةدوعلا عيطتسي نم

 . « ىنم هومتعم# ام لك حاضيإ مكيلعف « اهافش آلا

 « راطفإلل جرخي لو ٠ مويلا كللذ ءاسم ىف لابقتسالاب ناطلساا نذأي ملو

 : + البس ارمأ نكي ل ثدح ىذأا نإف ءائيش لك أي ملو ءام ةيرش ىلع رطفأ هنإ لبقو
 , مويلا ىفو . ةدئاملا ىلع هعم تنكو ءاضيأ ائيش لكأي مل هب اذإف ىذاتسأ تيأرو

 , ضراعلاو رالاسوسلاب ىلتخا هنم غارفلا دعبو ؛ لابقتسالاب ناطلسلا نذأ ىلاتلا

 : مهلع ىذاتسأ أرقو 5 رمآلا مهل نيبيورصنلا ىأو ىدغتكب نيبجاحلاو رصصن ىبأو

 لاح هذه « ناطلسلا ةايح هلا لاطأ نورضاحلا لاقف . ةأره ديرب بئئان ةلاسر

 ؛ ىلإ ةاقثلا دحأ لاسرإ ريخلا نم لعلو هيفالت نكمي رمأ اذهو « امئثاد ايندلا

 لاقف . مهمواق ىلع امسلب نوكسيل دنجلا نم هعم نمو هرطاخ بيطيل بجاحلا
 , اذه ىف ىغبني امب رمأتسو تقولا نم عستم انمامأ لازي الو لعفن اذكه ناطلسلا

 لوقن نأ عيطتسن ال اولاق ؟ ةميرملا ةاقالل لمعي اهف مكيأر ام نكلو .رمألا
 ثدحامب سيئرلا ذاتساأللا بتكيل ناطلسلا ىأر اذإو بجاحلا لصي نأ لبق ايش

 , اذه ىف ه.ه حلصألا هاريام بتكي تح كلذو « هغلب دق ريخلا اذه نأ ولو

 موقلا بّيطو . سيئرلل بتكيل ىذاثسأ رمأو . نسح اذه ناطاسلا لاقف. نأنثلا
 ' نيمدقمو ءالولا نيربظم + ىنمملا اذهب هيلإ مهنم لك ثدحتو « ناطلسلا بلق
 ءادبإ هيلإ بلطو ةيبسم ةلاسر ريزولل تيتكو . اوفرصنا مث مهسفنأو و مهلا ومأ

 فيض نع ناطلسلا مامأ ثدحتلا اروظح نكي مل ةعقاولا هذه ''”لبقو . ىأرلا

 ١. شإب هندعمو ىعبطم الهش وهو «© سب.» 505 ص ىسافب ةخسا ىف )000

 ( يفرم -؟4 مر
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 ريب مهنع ثدحتلا ىلع ٌورحي دحأ نكي مل ةعقاولا دعب نكلو ناورألا ةراقحو
 نوثدحتي | وناك نم هلاجر نم نينا وأ دحاو هجو ىف خرص ناطلسلا نآل « قحلا
 . ةباكملاو نرحلا ديدش ناطلسلا ناكو . مهنأو وحنلا اذه ىلع

 « شحوم أبن ةعاس لكلب موي لك لصي ناكناضمر نم ةيقابلا مانآلا ىفو

 : اهيف ناكو « روباسين ديرب بحاص ىمجحلا رفظملا ىبأ ةلاسر تءاج ىبح

 بجاحلاب لح ام أبن روباسين غلب نأ امو «أبخع ىف نآلا انأو «تيراوت ىنإ »

 مهضعب سوؤرب حاطأو نيئوجسملا ىروس ضرعتسا ىح هشيجو ريبكلا

 قاتسر ىلإ ىودملا لبس ىبأ عم اعرسم بهذ هنإ مث ؛ نيريخآ حارس قلطأو

 ىلإ فرعي الو اوراسو « دنجلا نم انشيج ىف نأك نم لك امهم قلو ؛ تسب

 ثففن ىد ىلإ شطعتم ىروس نآل مبعم باهذلا ىل رسيتي لو ؛ نوبجتي نيأ

 ناكم لكىف نويعلا تبصن دقو « خو نيصح أبخم ىف انه تأبتخاو ىقارح ىلع
 «رومألا ريصت رارق ىأ ىلإو ىرحي اذام ىرأ تح «رايخألاب ىنوتأيلا
 وه ام لكب بتكأو لاوحألا علطتسأو كلذ ىل سيت الك نويعلا لسرأسو

 . « ىلاعلا ىأرلا ىلع رمآلا ضرعيل ريزولل ابلسرأ ةأعم مهم

 اذامو لوقت اذام ىذاتسالل لاقو« منلا هالع ةلاسرلا هذه ناطلسلا أرق ايلف

 كلت ريصم .بروكي اذامو نايهذيس نيأو ىروسو لهس ىنأ ريصم نوكي
 .ىأرلا بئاصو لقاع لجر لبس انأ نأ فرعي ىالوم نإ لاقف ؟ لاومألا

 امهنأ وأ امهرمأ اربد امهنأ كشالو مبشو ءىرج لسجر ىروس نأو

 رمآللا امل ىست ولو « ءادعألا نم دحأ دي امهلإ لصت ال ثيحب هنأريديس

 امهنإف ٠ تسب بناج نم نيسبط ءارحص قيرط نع هاكردلا ىلإ امهسفنب ايقلآلا
 نكمي ال هنإف ةأجافم امل تثدح اذإ نكلو . تسبب قاتسر بناج ىلإ اراس
 امهسفن السي نل امهنإف نكي امبمو « هيلإ نآأجلب م45 ىذلا ناكملا ةفرعم



 ل مولرم ل

 نل امهنإ ناطلسلا لافف . كاذنيح امه. لح ام نارعي امبتإف ودعلا ىلإ

 دنجو ناكرتلاو وكاك نبأ كانبف ىرلا ةيحان ابجتي ىرأ لاح ةيأب اعيطتسي:
 اندي نم تلفأ دق راجيلاكاب نإف ناجرج ىلإ نابهذي ال كلذكو « نوريثك
 ىلعو نيلجرلا نيذه ىلع ىمللاب ؛ امهريصم نوكي اذام اقلطم ىردأ تسلوكلذك
 دحأ دب ذتمت نل رصن وبأ لاقف . ودعلا كب ىف ثحقو اذإ معنلاو لاومألا كلت لك

 ماحتقا دحأ ناكمإ ىف سيلو ؛ ىلاكيم ةعلق ىف ةظوفحم اهنإف لاومآلا كلت ىلإ.

 ناطلسلا مدخ مدقأ نم وهو « مزاح خيش كانه لاوت وكلاو ةءلقلا هذه.

 ىروسو لبس ىنأ ىدلو : ءاملاو نؤملا م هيدل امب ىوق هنإو ؛لاومألا نوصيو»

 مهعماسم تغلب نأ دب الف روباسين تح سخرس قيرط ىلع نونيعم نأسرف
 اوبهذي مل ءادعالا نأ اضيأ دبالو « ريسلاب الجعف « مايأ ثالث ىف ةثداحلا هذه
 اعوبسأ ناقنادند ىف ماقملا ىلإ ةجاح ىف مهنآل ةعقوملا ربأ ىلع روباسن ىلإ اروف»

 اوغلبي نأ ىلإو « لمعلاب نوردابيو مرمأ نوربدي مث مهلابعأ نم أوغرفي ىّتح
 نأبجب ناطلسلالاقف.ايط ضرأللا ايوط دق ىروسو لبس وبأ نوكيس روباسي

 ىعاسلا لاسرإ نم ىودج ال رصن وبأ لاقف . ةاعسلا عم ىرت امب امهيلإ بتكسي'
 نينمآ ناحبصيو نارقتسي نيح امهنأ كش الو , امهرقتسم ققحتي ملام افازج-
 نكلو «ناطلسال ىأر ناعلطتسيو لاوحاألا ناحرشيو « ةاعسلا انيلإ نادف ويس.
 «لاوتوكسلا بلق تيبثتل بتكب ىلاكيم ةعلق ىلإ ةثالثوأ نيدصاق لاسرإ بجاولا

 ةءاتك نه دب الف ناطلسلا لاقف . ةلاسرب !دصاق هتيحان نم دقويس هنأ نم دبالو»
 ابعقوو ةلاسر بتكو ناويدلا ىلإ ىذاتسأ ءاخ .ىرورض اذهف الاح ةلاسرلا»

 انلسرأ انإ لاوت وكلل ليق دقو « ىلاكيم ةعاق ىلإ نادصاق اهب عرسأو ناطلسلا"

 ىنسني .ىح نيتاس ام قبنو «ناسارخ رطش ناجرملا دعب ريسنسو نآلا ةلاسر

 . رذحلابو ةطيحلابو ةعلقلا ىلع ةظفاحلاب كيلعف « ثدح ام لك ىفالت انل»

 لوانتي ملو !رعش عمسي مل ناطلسسلا نكلو رطفلا ديع ةعملا موي فداصو



 .ضقني ريخ نأسار خ نم ؛ ةعاس لك « دري ناك دقف « جرح نم هيف ناك أ ابا رش

 :قادمهلا لهس ىلأ نيبعتب ناطلسلا رمأ هوب دحألا مويو . ةقعاصلاك هيلع

 لمألا ثبو ثدح ام مبعور ةثدهببو شيجلاو بجاحلا لابقتسإل بتاكلا

 هبتكو . مغلاو لجخلا مهنع بهذي ثيح ناطلسلا ةيحان نم مهسوفن يف بيطلا

 ,نيح لوسرلا راس دقو هعيقوتب ناطاسلا هدكأو 3 لاثملا ةخسن يذاتسأ

 ويلا كلذ نم رصعلأ ةالص

 .ثداحلا اذهل هنزحو هقلق ديدش نع ةفشاكر يزولا ةلاسر تلصو ةادغلا قو

 .ناطاسأا نإف ةلزانلا هذه رمأ نم نكي امهم » هنأ حرص دقو عقو ىذلا ميظعلا

 .,لسرأو . « رخآ وحن ىلع رومألا نيست نأ نم دب الو «هلانقإو كب فما

 رجنكر وأ ةيحان نم هيلإ هتك دق ن اك ىذلا كليا نب مها ربإ قعإ ىأ باتك

 هنأ ولو لجرلا اذه برقت لوبق بحجيو ؛ هيلع ىلاعلا ىأرلا عالطإ بحي » لاقو

 ىلع ءانبأ لئابح نم تلفأ دقو «ىأر وذو لضأف لجر هنإف' ؛ انل ودعع نبا

 .ةنثق موقت ال ىح هيضرتسنف ةربشلا عئاذ وهو « ناسرفلا نم جوف عم نيكت

 ,لك نع هيف فشك ايبسم اناتك ىذاتسأ ! ريذولا بتكو . « ريخآ ٌبناج ىف

 « لجو رع هللا ةثيشم دعب « عقو دق ثداحلا اذه نإ » : لاقو هدلخت رودي ام
 .تاف ثاف امو.« ناتسْربط ىلإ ىرخأو دنهلا ىلإ ةرم نيت زم رفسلا بيس

 .ىأ مييلع ردقي ال نرأ دح ىلإ مويلا ءادعألا رمأ غلب دقو « هل ةافالم الو

 "اريثك اومنغو ؛ ةرارجلا شويجلا نادوقي نيميظع نيدئاق اومزه دقف ءرالاس

 ,,لعو « ناطلسلا روطح ريغب رومأللا ميقتست ناو ؛ مهمازع تيوقو معنلا م

 هسفنب شجلا ضرعتس نأأو «وهللا نع فكي نأو هتسايس ريغي نأ ىالوم

 اذه ضرع بحيو « اذه ريفوتلا ثيدح حرطي نأو « دحأ ىلإ اذه لكي الأو
 -ةصرفلا ىل حاتتت نأ ىلإ كلذو ىغبني ام لكب هيلإ ثدحتلاو هيلع باتكلا

 . « ةحارص رثكأ هجو ىلع رومألا هذه ىف هيلإ ثدحتلاو هئاقلل
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 ةجاوخلا نإ ناطاسلا لاقف « بخي ام لاقو ةلاسرلا هذه ىذاتسأ ضرعو

 اباوج هيلإ بتك اف « هب لمعنسو هحصنب نودصتنم انإو « لوقي ايف قح لع

 _ نع امأو « ىنعملا اذه ىف بحي ام كلذكك دنع نم بتكاو وحنلا اذه ىلع

 بتكيلف ؛ هلثم ىلإ مويلا جاتحو فيرش نباو فيرش وبف كليإ نب نيكتروي

 هل حوتفم ائتيب نإو هرمأ هم انيلع ضرع هنإ هل لقيلو هيلإ ةلاسر ةجاوخلا

 تبتكو .هل بحيأمب رمأنو هضارغأ فرعتتل ةلاسرب الوسر انيلإ دفوي نأ هيف

 . جردم ىف تاسرأو ةلاسرلا هذه

 هاكردلا ىلإ اجو «ةئزغ يابس بجاحلا غلب لاوش نم رشاعلا دحألا مويو

 نأش كلذكو « هرطاخ بيطو ناطلسلا هيلع فطع دقو ةيحتلا ىدأف ةرشابس

 ىلع نولصي لاجرلا ناكو « مهبتويب ىلإ اوفرصنأ مث « هعم اوءاج نيمدقم ةدع

 ناطلسلا هب ىلتخا» بجاحلا لوصو نم عوبسأ دعبو ء مهنوساويو مرثأ

 هلأسيو ةدح ىلع لجر لكى عدتسي ناطلساا ناكو « ءىث لك نايتساو اليوط

 ىح ترج ىلا ةعقوملاو بجامحلاو ءادعألا نعو ناسأرخخ ف ىرج اع

 امالم فرظلا نكي لو . راهلا ةعبار ىف سمشلا حوضو ءىث لكدل مضت

 بتكو . افطاتم الماجم ناكلب «دحأ عم هنم ءىثب ناطلسلا ثدحتي ملف باتعلل

 . ىرج ام ىثكب ريزولا ىلإ

 هبجوت بحب اهيف لاق نيكتتروي نع ربزولا ةلاسر تءاج لاوش خلسو

 «هراد رادلا نأو دمحألل هبتك ام لك ان ررق دق انأب ىلاعلا سلما نم هيلإ باتك

 ءىجلأ نم دصقلا نيبيل لوسر دافيإ بحي نآلاف ناجروملا دمب خلب. دصقنسو

 ىدؤي ام لكب صؤيلو هيلع عالطالل كلذ لصتي أم لك حرشيو ناسارخ ىلإ

 ىف ”ىغبني ام بتك أ رصن ىنآل ناطلسلا لاقف . هلالج ديزمو هلاح حالص ىلإ

 ءانبأ دي ىف باتكلا عقو اذإ ررض ثدحال ثيحب مسرلا بسح نأشلا اذه



 ١ دس هوما

 .لثم ىف قيلي ام بسح «هبأد وه 5باتكلا ةخسن ىذاتسأ بتكف ٠ نيكن ىلع

 .ةلاسرلا تعضوو 2 ريماللا » جامو « لضافلا ريماألاب » هيطاخو «لاوجألا هذه

 .ريزولا جرد ىف

 .لوس ىبأ لئاسر ناجرج نم تءاج ةدعقلا ىذ نم ثلاثلا ءاعبرألا مويو

 نيبح هنإ : ابيف ابنتك نيعرسم نيدصاق عم ىروس ناويدلا بحاصو ىودجلا

 .دق اناك امهمأ ذإ « ةعرسب ربخلا امبغلب روصنملا شيجلاو بجاحلا فقوم جرحت

 روفلا ىلع روباسين !رداغف «رابخألاب امهوتأيل.سخرس قيرط ىلع ناسرفلا ابتر

 ىأرلا اذه ابوصتسي مل مث ءابب اهقيل ؛ ىريمأ ةعلق باب اغلبو تسب قيرط نع
 'اوسرحيل ةعلقلا باب دنع اوناك هو نيذلا هيدمتعمو لاوتوكلا ايدانف

 ىلع ةظفاحبلل ةماتلا ةطبحلا اوذختي ىّتح لاقي نأ ىغبني ام مهل الاقو «لاومألا

 ,صمالا اذه نم اغرف املو ءةنس روجأ ةلاجرلاو لاوتوكلا ايطعأو «ةعلقلا

 ىف اقرغتسا دقو ناطلسلا ةرضح ىلإ ام قيرط نع ايتأيل ةعلقلا اكرت ماهل

 .نآل ارطخ امهزكرم دادزاف « ىرتت مهعومج تءاخ ءادعألا امأ ريكفتلا

 ريسلا الصاوف ةربم اوناكامهءالدأ نكلو «ةقجالسلا دنع فرع دق امهيمأ
 .ناكو « ناجرج اغلب ىتح نييارفسإل فولألا قيرطلا ريغ نع راجت ليل مهعم

 ,ناطلسلا دبع ىنإ لاق دقو ءاروف ءاجخل رمأللا ىلع هاعلطأف دابا رتسأ ىف راجيلاكاب
 هدسج ىف حورلا تيقب ام امهيلع ظفاحيس هنإف هيلإ آجل ذإ اعنص انسحأ امهنإو

 .نيصح ريغ دلب ناجرج نإ لاقو «ءادعألا نم دحأ دي امبيلإ لصت ال ثيحب
 ىتح كلذو اهب ماقملاو دابا رتسأ ىلإ ريسلا بحيو ءهب ءاقبلا ةمكحلا نم سيلو
 دابارتسا ىلإ ناريستف امن امأو « كب قاحللا ادصق اذإ ءادعألا اكنع عفدأ»

 اراسف « دحأ دي مكيلإ دتمتالو ودعلل عاطتسم ريغ ابقياضم ىف ريسلا نإف

 هف مقن انإو . ثدحي ام ابقرتم ناجرج ىف دنجلا عم ماقأ دقف راجيلاكاب امأو



 ل هو

 موقي ناك راجيلاك | نإو « ةيشاحلا ادع فنص لك نم دنج عم دابا بسأ

 غبسي نأ ناطلسلا ىأر ولف « عيطتسي ام لكلذب ىف اعسو رخدي ملو مهتاقفنب
 هلعجو نامضلا لام نم هيفعيز هوجولا عيمج نم هيضري ام فطعلا نم هيلع

 مدخن هيلإ أل نيح مويلا ةصاخو فنص لك نم ان قلي هنإف ءهل ةحنم

 « رثآلا ىلع لحريس ناطلسلا نإ هل لاقي نأو « مهتيامحب مدّتلاف هديبعو ناطلسلا

 كلذو « موقلا ءالؤد لثمل ناسارخ كرت ليحتسملا نف افاوج لوقلا اذه سيلو

 لابجلاو ىرلا دوعت ناسارخ ان وفصت نأ دعبف . لجرلا اذه بلق ىوقي ىح

 هدنجو هديبع مأب ىنعم ناطلسلا نأ مهفي ىتح كلذكو ءانيلإ ىحاونلاكلتو

 . للخ ثدحمال ىح كلذو ء هنع نوديعب مث نيذلا

 نيذه ىلع الق ناكدقف « امظع ارورس رس ةلاسرلا هذه نااءلسلا أرق املف

 ناييحي اناكف همامأ امه دصاقي ءىجو « ريثكلا لاما نم امبعم ام لعو نيلجرلا
 ىلع قرطلا ذفانم ىلع !ولوتسا دق ناورتلا نإ ٠ : الاقو هنع نالأسي ام لك ىلع

 ريغ نع ءىجملا اءاطتسا ىتح !ريثك اليات امهم إو هد. «طايتحالا ليبسس

 امهارب ال ىتحابيفخ اناكم ةفايضلاب لكوملا امل دعأ دقو . «ىداعلا قيرطلا

 ىودخلا لبس ابأ اهيف ثح دقو ةلاسرلا ةاجإ ةباتكب ناطلساا رمأو : دحأ

 دابارتسأ ناكرثلا دصق اذإو « ةطيحلا ذاختا لع ىروس ناويدلا بحاصو

 نوعبطتسال ممإف « ناتسربط ىلإف اهردصق اذإف ىراس ىلإ ريسلاب امسلعف

 ,نيدصاقلا لاسرإو ةباتكلا ةموادم امبيلع نإو ؛ قياضملا كلت قيرط نع اهغولب

 فحزتس انأ العيلو , ناطلسلا دنع لاخلا وه 5 رخآلا رثأ قدحاولا ماظتناب

 جرح ننال ثيح خلب و ناتسراخط ىلإ « لبق نم هلثم رب ملء شيب ناجرملا دعب

 الظي نأ امهنم ناطلسلا بلطيو ءابم ةنتفلا هذه ران أدت تح ناسارخ نع ادبأ

 امهريخصو ءاهرطخ ىقولتو ملاعلاب ترم ةرسسع تاعاس نم كف شأجلا ىطبار



 ننس ل

 امريلإ باتكلا اذه ىلسرأ هنأو هل بتكي نأ ىغبني ام راجيل كايا نيتك دق هنأب

 . هيلإ هتالصوي مث هيلع اعلطيل

 لكن إ هيف لاق دقو ةياغلل اقيقر' اياتكن أشلا اذه ىف راجيلاكابل بتك هنإ مث
 نحن اهو عئاض ريغ انيدمتعل نوع نم لذي ام لكو انباسكل وبف هقفني اما

 لباقم هل فون فوسف ابيف ةئتفلا لع ىنقنو ناسارخ غلبن نيحو ؛ نومداق

 هب راسو باتكلا اذه عقو ناطلسلا نإ مث لاب ىلع هل رطخي ملامب هناسحإ

 عباسلا سيئا موي كلذ ناكو « ىناعملا هذه ىف ةماه بتكب نورخآ مهعبتي لسرلا

 . ةدعقلا ىذ نم

 : ىحمجا ةلاسر

 :اهف لوقي روباسن ديرب بحاص ىحمجلا رفظملا ىأ نم ةلاسر تلصوو

 دقو ليلا ىشي 7 امعس نأ عاطتسا دقو هئبذع نم ةلاسرلا هذه بتكي هنإ

 « لاني ميهأربأ لبقأ يابس بجاخلاب لح أم رابخاللا تءاج نأ دعب هنأ اهيف نيب

 كوس عماراذإ غل ايأو لجر اتئام هممو روباسن دودح ىلع امويرشع ىثإ دعب

 دوعب هنإف نوب راحتس منك اذإف وفيبو دودو لرغط شيج ةمدقم لثع هنأب د 1

 اشجع نإف ةيطخلا ريغيلو ةنيدملا لخدياف نيملاس» منك اذإو رمألاب ممربخيل

 بارطضالا ايف ىرس ىلا ةنيدملا ف لوسرلا | واوا « هر ىف ريسي ًاريبك
 اف اندشرمو انمامإ كنإ هل اولاقو دعاص ىضاقلا تبي ىلإ ًاميمج نايعألا لبقأو

 متدقع رمأىأ ىلعو متن ورت اذامو مهل لاقف ؟ هب انرذنأ ىذلا راذنإلا ىف كلوق

 ةئيصح ريغ امإف كيلع قخي ال ةنيدملا هذه لاح ىتراولاتف ؟ م اياون

 شج ةقجالسلا مزه دقو برح لاجر اوسل اباهأو

 . انيأر اذه ؟ اذه دعب انل رطخ ىأف هذو هلوقو هتماخض عم ىثابس بجايلا

 نإو شويجلالاتق ىلع نووقيال ىلاهآلا نإف متي رام انسح . دعاص ىضاقلا لاقف
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 هدنع نم ادئاق لسريس وأ هسفنب ءىجيس هنأ كش الو دوعسكابوق ًاناطاس كلا
 رآث تلعتشأ دق مويلاو . اهب ظافتحالا ىأر اذإ ةبالولا هذه ف نمآلا طبضيل
 ىلع اومزعو مدلا ىف مهيديأ اوسمغ دق ةعامج ةنيدملا لخدو اهميه العو ةنتفلا
 هعم لاقو ثيدحلابحاص قفوملا مامإلا لاقف .مهل ناعذإلا ريغ ليبس الو ابين
 ةمقل ةنيدملا نوكتسف اذه ريغ اءاعف ولو هنيعب باوصلا وه اذه نايعآلا عيمج

 فرصتلا اذه نع ةرذدملا بلط روسملا نمو انم ديعبناطلسلاو « نيبهاذال ةغئاس
 اراخي نم كليا شويج تف>ز نيح » : دعاص ىضاقلا لاق . لوبقم رذعل هنإو
 سانلا لتقب رمآلا ىهنا نأ ىلإ هواتاقو خلب لهأ جرخ نيكت ىئابس ةدايقب
 نيف مويلا ميفقوك سمآلاب مهفقوم ناكف رواسي لهأ اأو ةنيدملا ببن
 رومألا دعأو ةرتف اهب ثكم ةئرغ ىلإ ناتلمنم هيلع هلا ةمحر دوم ناطاسلا ءاج
 ىذلا ( ناقشاع رازاب ) قاشعلا قوس دجو مخلب غلب الو .ناسارخ ىلإ راسو

 ةيعرلا نأشام مهل لاقو ماب لهأ مالف هيف رانلا تلعتشا دقو * هئاشنإب سأ دف ناك
 الاومأ ىلع لغي دلب ىاالمأ نه قرحأو متلي دم تكساه دق مرجال ؟ لاتقلاب

 اورذحاو اوراظناف مع وفعأ ىكللو «ةراسخلا هذه ةمارغ مكلامحأ ىفإو ةلئاط

 مكياع مكتمثيو جارخلاب مكمزليو مكيلع طلستي كلع لك نإف ءاذه رركتي نأ
 روباست لهأ اودلقت مل اذاإو « كسفنأ ىلع اوظفاحتو جارخلا هل اوعفدت نأ
 ١ هدالب ببنت ال ىح اولعفام ًاباوص ئاكو ةعاطلاب اونعذأ دقفىرخالا نادلبلاو»
 جارخلا ريغ ءىثث اهم بلطي ىلا ىرخأللا دالبلا فىرجامىلإ اوتفتلت ملاذاو

 ءىطخن نلو انبت دقل اولاق .انجارخ نم مهنم ودعلا ذخأ ام لك بسنحا دقف

 اودان مث ٠ كلذك هنإ ميج اولاقف« سمألاب ثدحام ثدحمويلاو « ىرخأ ةرم

 ةيعرلاو ناطلس انلو ةيعر انأب » : هتلاسر ةباجإ هودلسو لاني مهاربأ لوسر
 ةحوتفم اهنإف ةئيدملا اولخدي نأ ةقجالسلا ءارمألاو براحت نأ اهنأش نم سبل
 نمآلا اذهل ادئاق لسريس وأامم ةبلاطيلل قيس هنإف ناطاسلل ةمزال تناك اذإف ء محل
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 ,نم ىرخأ دالب ىف مكنم ثدح ا كوفاخ دق سانلانأ اوفرعت نأ مكيلع نكلر

 كانه نإف « رخآ ليبس جابتا نم دب الو « باقرلا عطقو لتقلاو ةلثلاو بلا

 ةعقبلا هذه لهأ حالسو مكلثم اريثك روباسين تأر دقو ايندلا هذه ريغةرخآ

 .هديعو هللا نإن انع اديعب انناطلس ناك اذإو ؛ ليللاب مهنم نيماقلا ءاعد وه هوؤل

 باوجلا ىلع لاني مههاربأ علا طا ادف ٠ لوسرلا فرصناو « نابزق توملا كلم

 مه لوقت الوسر ابلهال لسرأو ءاهنم خسرف ةريسم ىلع ناكو ةنبدملا لشد

 هتءلطأو اروف لرغطل تبتكدقو ايكح الوق ملق دقو متيأر ام ىأرلا معن

 .لعحو ورمو سخ رس ىف وغيبر دواد لعحي ىّتح كلذو .انريبكهنإذ لاحلا ىلع

 .ناطاساا انهرضحب ىتحوىرخآلا دالبلا ىف «نوريثك مو « نيرخآلا نايعألا

 بهنلا نم نألا يح ثدحام نإف 7 ولق بطتلف « هتصامخ عم لرغط لداعلا

 مويللو «برح ىف اوناك مهمإف ةرورضلاب دنجلا راغص نع ردص دق باسلاو

 نمأالاب لالخإلا ىلع دحأ ورح ناف انل ةيالولا تحبصأ دتو : رخآ نأش

 .نايعأ عمم الف ٠ كلذ نم دك تال كمرخ غاب ىف لزنأو ادغ ءىجأ فوسلو
 ىف هب اودانو قاوسالاب نوداملا لوجتو « مبعور أده مالكلا اذه روباسن

 لايقتسالاو لدنلا اودعأو كمرخ غاب !وشرف مهنإ مث . ةماعلا أدبي ىحسانلا

 رهو ؛ ناكزوب رالاس مس اقلا وبأ « نائكرثلا ةرصانمل «دجلا دعاس نع راثو

 قفوملا مامإلا عمتجاو . ىروس مهمطحو مهبلغ نيذلا ةاهدلا ةافكلا نم لجر

 ىضاقلا ادع « لاني ميه ربإ لايةاسال اوءاجو نابعألا رباسو ثيدحلا بحاص

 ةنيدلأ نم خسرف فصن دعب ىلعو . ابهذيمل امهيإفنييولعلا بيقن ديز ديسلا ودعاص

 ىف ناكو ناتيينجو ءاول هعم ناكو سراف ىئئام «نمدك أ حاب ميهأريإ ربظ

 ًاباش ناكو « هناصح فقوأ هيلإ نوابقتسملا لصو ايلف .ةطيسبو ةلباذ ةئيز

 هنيؤرل جرخو . قاس م* « ًاعيج مرطاوخ بيطق ؛« ثيدحلا ولح ةعلطلا ليمج

 .نم اوري مل مهإَف «ةيفخ نوكيي نورمعملا خويشلا ناكو «سانلا نم ىصح الام
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 . كلتو ةنيزلا هذه نم نوربخسي اوناكو « دوعسمو دوم لاجر ريغ ادجأ لبق

 . لك آملا نم هردعأ امب هيلإ ءىجو كمربخ غاب ىف لاني ميهاربإ لزنو . ةبكوكلا

 , مهأربإ لبقأ ةعمجا مويو .موي لك هتيحتل ىسروبهذي اوناكو ؛ لذنلاو ةريثكلا
 وألجرفال 1 ةثالثب ناكزوبر الاس ىتأ دقو : انادزم ناكو عماجلا دجسملا ىلع

 . هما"عمتابتاكم هل ناكو لاني ميهاربإ نواعي ناكدنإو « حالسلاب نيججدم ةعبرأ
 نأ قملاف «:ىروس ناؤدع ةجيتن كلذو « هءاقدصأ اوحبصأ ىتح موقلا ءالؤه

 .دعيل ىنوباصلا ليعمس] عم ًاريثك اولواحو . ىروسل ةيحض تعاض دق ناسارخ

 تيشخو سانلا نم ةميظع ةجض كتلع اهيف لرغط مسأب ىعد ايلف « ةيفخ ةبطخلا

 : اذه نم مايأ ةعبس دعبو. اوداع مث ةالصلا اومتأو سانلا |وتكسأ نأ ىلإ « ةنتفلا

 . لرغط ناكو « قذوملاو ناكذوب رالاسل لرخط بتكم بعمو ناسرفلا لبقأ موبلا

 . مرج الف ةمكح اوفرضت دق روباسن نايعأ نإ » لوفي لاني ميهاربإل بتكدق

 , شويجلا ىلع انقأ دقو « تابيطلا نم اعيمج اياعرالو مهلنوكيسام اوري نأ

 ' انتصاخ عم ةمدقملا ىلع نمت ىضحتسو « نومدقملااذبعمو وذيب انمعو دواداناخأ

 ' اوظفحو ةعاطلا نم اومدق ام ءازج ءوس دالبلا كلت اياعر سمبال تح كلذو

 .ىنسح خايداشؤاب اوشرفو « بتكلا هذه ىف ءاجامب سانلا نأمطاو « مبسفنأ

 , ىضاقلا ادع هلابقتسال ًاعيمج نايعألا جرخو « مايأ ةثالث دعب روباسينل رهط غلبو

 سوق هل ناكو « نوعردم مرثك أ سراف فال 7 ةثالث لرغط عمناك . دعاص

 لزنو «حالسلاب اججدم ناكو مارس ةثالث هطسو ىفو هفتكىف قلعم باشنب

 لوح نورخآلا لزنو دنجلا نم هبعوتست ام رادقم اهب لزب اك حايداش غاب ىف

 مدقو ؛ناكملا اذه ىلإ تلمحىلا لك آملا نم ريثكلا محل اودعأ دقو ؛ ةقيدحلا

 قفوملا ىلإ ثدحتي قيرطلا:ف راس وهو ناكو ؛ هلك شلل فلعلاو لك اللا

 .هتيحتل لبقأ ةادغلا ىفو « لامعأللا لكب امئاق رالاسلا ناكو ناذوبرالاس ىلإو

 .هدافحأو هدالوأ هعم ناكو « ءاسملا ف هيلع اوحلا نأ دعب ؛ دعاص ىضاقلا



 تاداسلاع.مج عمنييولعلا بيقن ةيحتلل دفو كلذكو « ةزيبكة كوكو هوديرمو»

 ءاغوغلا نم ةعاجج مهنأك ةقجالسلا ناكو ةجبلا نم اولخ ناك ساجنلا نكاو.

 . هيلإ ثدحتيو هيلع أرجتي لرغطل ثدحتا ديرب نم ناكو ء مهل ماظن ال

 ءدعاص ىضاقلا ديب ذأ دقو ؛ةفصلا مامأ ناطلسسلا ربرس ىلتعا دق لرغط ناكو

 لاطأ » : ىضاقلا لاقو . اهيلع هسلجأف ريرسلا تحت ةداسو اوعضر دق اوناكو»

 رومأ بيغلا فو« هيلع تساج دوعسم ناطلسلا ريرس اذه « ىالوم ةايح هلل

 لدعاو هرك ذ زع هللا شخاو تفتلاف روماألا ريصت فيكدحأ ىردي الو هذبك

 هم4 سأنلا مظإ شيجلا اذه كرت الو نيك اسمو نيمولظبلل عمتساو سانلا نيب.

 لغتشم إف اهدعب ىف 1نلو ةرايزلا هذبب كقحتيدأ دقلو « موش مظلا نإ“

 ةحيصنلا هذه ىف نأ دجتس ايلم ركفت نيحو «ًاثيش لعلا نع لدعأ الو ةءارقلاب

 ىضأقلا ىلع قشأ نأ ديرأ ال ىنإ » لرفط لاقف «ةيافكلا كل الذب ىلا:

 بسح لمعأ نأ تلبق دقلو مزاي اع ةلاسرب ىلإ ثعبيلو ةرملا هذه دعب ءىجيلا

 ىضأقلا نلخبي الف برعلا ةعبرشب انل ةيارد الو ءابرغو ددج موق اشنإ «تلقام

 ىفو .هوبحص نيذلا نايعألا هعمو فرصنا مث لعفأس ىضأقلا لاق .ىلع هحتاصنب

 ناكو « 3 اردو ةبج ىهو ةعلخلا سيلو ناكزوي رالاس لرغط ىلو ةادغلا

 ةرشابم ىف ذخأو هتيب ىلإ داع مث ؛ايكرت ايبهذ اجرسو ؛ هسفنب وه اههدعأ دق

 لمعي وهو ءادوسلا ةعاردلا احشتم هوأر نيح سانلا عاترا دقو .ةيالولا
 . لرغط رْمأب.

 : هتلاسر ىف ىحملا لوقي مث

 هدحو جسبسأو ىفو قيدص وهو نييولعلا بيقن ديز ديسلا ةمدخ ىف نآالا انأو

 « ىولعلا اذه لضفب اذه يف قفوأ فوسو ؛ لسرلاداشيإ ىلاوأس ىفإ 32

 # ا#
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 ؛ابارطبضا برطضاف هذه ىحمجلا رفظملا ىنأ ةلاسر ىلع ناطلسلا فقوو

 .نيأ ىلإ ىرنالأ ىذاتسال ارس لاق ةادغلا ىفو . ةفش تنبب سبني لو ؛ اديدش

 .نإو تيقب ام ايندلا لاح اذه ىالوم ةايح هللا لاطأ هباجأف ؟ ناكرتلا رمأ غاب

 ,قيقحتل ىلاعلا باكرلا ةكرح ىلع دوقعم لمأألاو لطاب لطابلاو امتاد قح قحلا

 ركشلاو ليما ءانثلا عم ىحملا ةلاسر ىلع دري نأ بحي ناطلسلا لاقف . هلكدارملا

 , لصت الف ىحمجلا رفظملا ىبأ نأشي ىنعي ىتح نييولعلا بيقنل بتكي نأو « ليزجلا
 .«قفوملا ادع ؛ نيرخآلا نايعألاو ءدعاص ىضاقلا ىلإو ؛ءادعاللا نمدحأدي هيلإ

 ليف ةئامالثو لجارو سراف فلأ نيسمخ عم نوفحاز انأب د مهل حرصي نأو

 ,ىح كلذو « ناسأرخ صلخت ىتح فورظلا نكن امبم ةنرغ ىلإ دوعن ناو

 بتك أس ىذاتسأ لاقف . « ةقجالسلا ىلإ ليملا لك مهبولق ليمتال حو اودعسي

 ؛ابعقوو ةريغصلا لئاسرلا انأ تبتكو بتكلا هذه بتكو ادرفنم سلجو ءاج مث

 . ةميظع ةلص نم نأ دعب دصاقلا اهب راس مث هدد ناطلسلا

 داع كا

 .«مايألا كلت ىف ادمتعم تنك ىنآل ليصفتلا اذبم رابخأللا هذه ركذأ ىنإو

 'رصن ىنأ ىذاتسأ ىوس لاوحألا هذه ىلع افقاو باتكلا نم دحأ نكي 1

 :ةدعاقلا ىههذه تناكو . ابخسنب موقأ تنكو ةدوسملا دعي ناك ىذلا هللا هنحر

 .هءاقب هللالاطأ ةفيلخلاو فارطاألا كولم بتكب صتخم اف رصن ىنأ ةايح لاوط

 'اذه ركذأ تسلو . ناويدلا لامعأ نم ماه وهام لكبو ناتسكرت تاناخو

 . نع ثدحنال تلق ىنأ ءارقلا روصتي ال ىّح كلذ لوقأ امنإ ةغلابم وأ ةاهابم

 "وه تلق ام ىلع لدعلا دهاشلاو كلذ ىلع ىنامح ىذلا خيراتلا وه امنِإ « ىسفت

 ءةحص ىف دقتعي ال نم,لكلو «رابخالا هذبي قطان ابلكف ميواقتلا نم ىدل ام
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 قدص دهاش نوكماف تايلوحلا هيلع ضرعتا لداع ضاق مامأ رضح نأ لؤق“

 . مالسااو ضماغلا مضت اذببو ىلوق ىلع-

 ال د ا

 ئأر علظتسي ريزولا نم ةلاسر تءاج ةدعقلا ىذ نماث سيخلا مويؤ

 نأ دويو قلق هنإف ةرضحلا ىلإ ءىحب مأ ناتسراخطو خلب ىف قبي له ناطلسلا

 . تدج ىلا ةقلقملا رومألاو مابملا هذه ىف هيأرب ىلدي ىح هالوم عم نوكي

 ؛ ناجروملا دعب نوكيسو بيرق انفحز نأب هيلع باحي ىرأب ناطلسلا رمأف
 فاعلا اودعي ىح رمأي نأو ءابب ميقي نأو لباولو ىلإ ريذولا ءىحي نأ بحيو

 ثيح « نالغبو ناقورو نوأر نم لك ىف اموي نيرشع ةدمل دعب نأو « ربشأ

 موقيل هلبق نم خلب ىف ادمتعم قبب نأو «هوجؤلا نم هجو ىأب صقن ثدحي ال
 ةلاسرلا تدتكو . انثويج لضن نيد رجع نوكي ال ثيح : فلعلا ةيقب لع:

 . ديربلا جردم ىف تلسرأو

 ناجربملا ديع ىف ناطلسلا سلج ةجحلا ىذ نم عساتلا ءاعبرألا مويو
 قرح ملف امئاص ناطلسلا ناو تافرع موي كلذ ناكو « ةريثك اياده هل تمدقو-

 ناطلساا رمأو «ىحضاللا ديعب لفتحا ةادغلا ىفو . اراهج وأ ةيفخ وبلي نأ دحأ :

 نم هيف ىرج امل وأ دئاوملا نم هب دعأ ام ةيحان نم امظع ناكلفح دادعإب

 سلج دقو .ديعب نمز ذنم برشي مل ناطلسلا ناكو «دنجلا كابتشا ثيدح

 مشحلاو ىلاوملاو هه5 ةلودلا ناكرأب ءىجو نابرقلاو ةالصلا دعب ةدئاملا ىلإ

 «رطفلا ديع ىف هيلإ عمتسي مل هنإف ء«رعشلا ءارعشلا دشن أو «دئاوملا ىلع موسلجأو

 بارشلا سوؤك ترادو « ءانغلاو بزطلا ف نوبرطملا ذخأ ممرثأ لعو“



 تيسسب <"( 3/7 سمسم

 نم ماقو . "”نيبرطملل كلذكو تالصلاب ءارعشلل رمأ دقو « ىراكس | اوحبصأف

 فرصناو ؛ مرحلا رصق ىلإ رامو سوئك ةعبس برش نأ دعب ةدئاملا لع

 ءامدنلا عم هبارش ظعم ناكو ؛ كلذ دعب اعوبسأ برشي لظو «نورضاخلا

 فحزتس انإف اوهلو ابرط انوعبشأ لاقو ؛ مرد فلأ نيسمخم نيبرطملا أو

 دم عمسف . مونلا ءادعألا قوذيال ىح بعلوأ وحل ناسارخ ىف نوكبي نلو"

  ناطلسلا ىلع ةأرج هل تناكو هنف ىف ارهام اذاتسأ ناكو اذه ىطربلا

 قأيو تيبودلا نودشنيو ءامدنلا سلحجيو ىالومل حتفلا ىلاوتي نيح لاقو

 ؟ بارشلا مح ام مويلا اذه ىف طب ريلاو دوعلا ىلع نوفرعيف نوبرطملا

 دعبو . هلام ىلع ةوالع رانيد فلأب هل رمأو « مالكلا اذه ناطلسلا نسحتساف

 مث هلكش يجلا ضرعتسا ىحرمظلا ىححابصلا نم ناطلسلا بكر عوبسأب كلذ

 . ةدحاو ةلمج مهقازرأ دنجلل فرص

 ريثك علخلا لان كلذكو ةرخاف ةعلخ ىئثابس بجاملا ىلع علخ ءاثالثلا ىفو
 ءاجو ناطلسلا بكر ةادخلا فو . ناسارخ نم هعم اوداع نيذلا نيمدقملا نم

 اشج ناكو شيلا ضرعتساو ؛ ةفصلا كلن ىلع سلجو راماش ءارحص ىلإ.

 لويخلاب نوروجم مهلك « لجارو سراف ,فلأ نيسمخ نم رثك أ هنإ لبق ءافيثك
 نيب ام ىّبح لظ دقو افلأ نيعبرأ اوناك لب نوققحما لاقو ؛ ماتلا حالسلاو ةبوقلا

 . همامأ هلك شيجلا م نأ ىلإ نيتالصلا

 نورطملا اهب نمأي لو ىأ ( دوءرقت ارئاب رطمو )501 فا شايف ب ىتغ ةغس ف (1)
 نيرطمالو ىأ ( زين !رئاي رطمو ) : لوقت ىرخأ ةخان نأ ةحفصلا هذه شاع ىف ءاجوي
 . ريشألا اذهب اذخأو . كلذك



 دسم "| هرؤإ سس

 ةتاعبرأو نسال كيس خيرات

 ٠ - ١555|

 قدا ر سلا أولم ؛ سيلا 6 هلم ىنأثلا فو ءاعيرالا موي مر ةرغ تناك

 ريمأللا لع علم نأ ناطلسلا رمأو «ىزوريف غاب فاح عفت رم لع هوماقأو

 .باتكلاو باجحلا ىلع علخو .اهاع | ريمأ ةلزغ ىف قبب تح مويلا اذه ىف ديعس

 دي ربلا بحاصو لبس ديعس ىنأ ناويدلا بحاصو لاوتوكللا ىلع ىنأو ءامدنلاو

 .قيلي ام لك ريمألا ةعلخ تنمضت هما/ دقو . ةسفن اعلخ هللا ددع نسح

 . ءامدنلاو باتكلاو باجحلا علخ كاذكو 3 ةرامإلاب

 .ىلإ مرهلا تاديس عم نيرخآلا ءارهألاب اوثعب ءناطلسلا رمأل الاثتماو

 .هنع هللا ىضر ناطاسأا راسو . ءاشعلا ةالص دعب ىربدو ىدوعسم ىأ نوصح

 نيموي هب ثبلو ىزوريف غابب برضىذلا قدارسلا ىف لزنومرحعبار ةنزغنم

 .تءاج خاتسا ىفو « ريسلا ىف ّدجو لحترا مث « ةلمج سانلاو دنجلا جرخ ىتح

 «خلب ىف فلعلا دادعإب «ىلاعلا رمألل الاثتما ءرمأ هنإ : ايف ءاج ريزولا نم ةلاسر

 ,قب ام زاجنإ لمكي ىح خلب ىف هل ةفيلخ ةريره نسحلا ابأ قب أ حاولو دصق الو

 ةيلاعلا ةياراا نآل دهجلا ةياغ اولذبيل مب لقإلا نايعأ ىلع دهعلا ٠ "ثأو « لمعلا نم

 ش نيكتروب نإ لوقت شخو ديرب نم لاس هتلصو ملخ غلب املو ءاعيرس لصتس

 :« هعم نأو ؛ كبله نودصقي مهنأو نييخكلا نيب نم كرب ىلإ ىنأيل ةدعلا دعي

 .نأ ولو انه سانلا لع اودعن' دقو نييردم سراف فالآ ةئالث «أوردق ام بسح

 « نّيب كوه عقاولا نكلو ناطاسلا ةمدخل ,ىحب شيجلا اذهنإ لوقي نيكتروب

 تلاوتو . مايأ ةعضب كانه ماقأ « ةلاسرلا هذه ىف أرق ام كح ( ريزولا ) هنأو

 ' لح ناكم لك ببني وهف هنم ثيغتست نالئخ دودح نم ىرخأ لئاسر هيلع



 د هوو

 ؛هريس ةطخ رّيغو ةكرب ىلإ ريس نأ اءاوص زيذولا ري م كلذل « اذه هشيج هيف

 5 درك مشحو قيرط نع « كانه نمو نالغب غلبي ى ىحإ ريجخحت و زوريي بوص راسو

 .لوخدب نيكتروي عرسأ اذإف :٠ ريزولا لوقي مث .للاولو همم ىلإ بهذي

 (؟) ىوكنش قيضم ىلإ بهذأس إف ١ اهرمأ قركف ناكو جنب بآربعو نالتخ

 « ناتسراخط ىلإ باهذلل هجو نم سيل ذإ « ىلاعلا باكرلا ةمدخ ىلإ عرسأو

 « هسفنب منا لك رءا سخرس ىف باجحلا ريبكل ة ةثداحلا هذه ترج ذنم هنإف

 لايعلا 1 :م نأ 5 « اوطاتح ىَنَح بتكلا | تيتكو اووف فلعلا دعأ دقو

 هل تلسرأو نيكتروي ىلإ (ريذولا) تيتك د قف هلك اذه عمو ءأ اًضيأ ةنحشلاو

 ناطلسلا نأب هتحراصو « نالتخو شخو ىف ىرج ام ءوس هل 'تنّيِبو الوسر

 ..تسيل لاو>آلا هذهف هتعاط ىف لوخدلا دصقن' تنك اذإف « ةنرغ نع لحترا دق

 «وه ثرح مقيس هنإف ةلاسرلا هذه هلصت نيح هنأ نظأو « ءىث ىف ةعاطلا نم

 لمعأل امي رس باوجلا عقوتأ ىنإو  ناطلسلا هب"لي ىتح ثدح ام لك تنيب دقو

 . « ىلاعت هللا ءاش نإ ىالوم رمأ بسح

 هل بتكي نأب رمأو « ةلاسرلا هذه ةءارق دعب ريكفتلا ىف ناطاسلا قرغأو

 ىلإ ةجاوخلا نأ, نرأ بجيف كزوغزب قيرط نع لصنسو انئج دق نفاه

 ةلاسرلا هذه تاسرأو .ىناكوج لزنمب بآر دنا ىفكانه نمانبقحلي نأو نالغب

 .سو ناورب ىف اموي ماقأو لي ىلع ناطلسلا راسو ٠ نيعرسم ناسرف ع.

 ةليفلاو ةحاسألاو نوملا لصت ىتح مايأ ةعضب ماقأ ىناكوج غلب ملف «كزوغزيب

 ثيدحلا ىرجو «اريثك امبتولخ تلاطو ناطلسلا لباقو ريزولا ءاجو . دنجلاو

 ودع هنإف نيكترومي أدبن نأ بحي ناطلسلا هل لاقو . رومألا هذه نع ايف

 . ةأرجلا نم هل سيلو « ةلودلا نيع هيخأ بناحي عضوم هل نكي لو ودع نباو
 ىثخض كلذكو « ماشخ وهف نيك ىلع ءانبأ ةبالو فارطأب رورملا هل حيقب أم

 ( قويب "85 بح م)



 ميس 501 6 يسع

 كلذلو اهريغ نم فعضأ اندالب نإم « انيلإ هجتي وه هلك اذهل , نايئاغص ىلاو

 بحي ام ناطلسال نيبتي فوس ريزولا لاقف . اعضوم هل بحي ال نم لكابم ذولي

 . باولو غابي نأ دعب اذه ىف هلمع

 ةرشعل نينثإلا موي لزب ثيح حاولو ىلإ ريسلا ناطاسلا ثح ةادغلا ىفو

 عاقيإل مالا ريبدتىف ذخأو ناورب ىلإ ءاج مث ءاليلق تكمكانهو مرح نم نقب

 ةلمحلل دعتساو . فحزال ىسفنب بهاذ ىنإ لاقو ؛ نيكست روب سفن ىف بعرلا

 ىف ماقو « جنب بآ نم داعف « ناطلسلا رابخأب عمس دق نكت روب ناكو « هيلع

 «ةمدخال رضاح همو هنأب ريزولا ةلاسر ىلع بيحي بتكو ؛ ىوصقلا ةودعلا
 .٠ 8م

 ٠ هيلع ريغب ناك كله دودح لداءو سشخو ثدح ام نأو

 « فحزلا اذهب ناطلسلا موقي الأ باوصلا لعل ناطاسلل ريزولا لاقف

 ""”ماقتسا اذإف هل وق عمستف نيكتروي وسر ىنأي ايد ناورب ىف انه ني نأو

 لجر هلأ كلذ « قيثاوملاو دوهعلا نم بحي ام لكهعم اندقعو هانديأو هانيدات

 شحج ىف ناكرتلا ةلباقلل ههجون ذئايحو ؛ دنجلا نم جوف هعمو عاجش دجم روسج

 ناطاسلا قبيو « مهعم برحلا بيلاسأب فرعأ هنإ مث «ةدايقلا نسح ةدعلا لماك

 ريبك ريسيو « ورم ىلإ زهجم شيج عم رالاسمساا بهذيو « امظعم خل ىف

 مهب شطبيو ءادعالا ىلع ضقنيو ؛ روباسينو ةأره وحن رخآ شيج عم باجحلا

 ىلإ نوأجايو نوبرهف ء رسألا وأ لتقلا وأ ةمزهلا مبقحلتو مهتتشي ىح

 « ناطلساا مثح اهب نآل ؛ اهديعتسأف مزراوخ ىلإ انأ ريسأو « نوحيج لحاس

 ىلإ كانه نم ىناهذو ؛ خلب ىلإ ناطلسلا ءىجم نع نويشاتنوتلآلا عمسي نيحو

 هدب هأر » | . ةظوحلم 58+ ص ىسيفن ىو , #8 درب هيماب هارركا , ىمرافلا سنلا 00(

 . ميقئسملا قيرطلا 9 ريشا 9 6 عادخلاو ةلملاو نكمل نع عاذتمالا ىنعي 8 ندري ) هيدا 2
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 ة1وفصتو اةةعاط ىلإ نودرغيو شائثوتلا ءانبأ نم نورفزيس مهنإف م مزراوخ

 . ةيحانلا كلت ىف لاوحالا

 موقأ فوسو ؛ تاوصلل بناجت ريزولا هلوقي ام لكنإ » : ناطلسلا لاقف

 ؛ مهجاو نودؤي ال « لوقأ م دنجلا نآل * تثج اذهلو ؛ لامعألا هذهب ىسفنج

 :اوديريإوأ | ودارأ ىامأ ةصيخر مهحاورأ نولذبي مرعم نوك أ نيح نكلو»

 هدنجب فحزو ةصرفلا رونا دق هنإف « ناكرتلا نم ارش رثكأل نيكستروي نإو
 هبقعتأ فوسو ؛ ىحاولاكل:ب“خاليلق انرخأتولو « نالتخ به: نم شكأو

 .« نيرخآلا ىلإ تهجنا هرمأ نم تغرف اذإ ىح الوأ

 اريخ هنورب ام ناطلسلا لع !وضرعي نرأ ةيعرلا ىلع نإ ريزولا لاقف

 لاقو . بوصأللا وه ناطاسلا ىأر نكلو . ريسملا هنأ ثوفرعي ام وأ

 نيكتروب نإ ةولخلا هذه اورضح نيذلا ةيرالاسلاو باجحلا ريبكو رالاسهسلا
 ًاذإو « هسفنب ناطلسلا هدراطي ثيح ةيمهألا هذه هيلون فيكف ديرش صا

 اندلو لسرت اذإ ناطلسلا لاق . نولوقي ام اقح ريزولا لاق ؟ ن انامعاف

 ىلع رمآلا رخخآ اوقفتاو 'باوصلا نم سيل اًضيأ اذهو ريزولا لاقف . دودوم

 أوف رصنا مث سراف فالآ ةريشع ءامسأ سلجما اذه ىف اولجو « رالاسهسلا دافيإ

 مرت رهش نم 05٠ نيقب تسل « ةادغلا ىف شجلا راسو ' هتدع رمألل اودعأوب

 ظ . نالتخ ىلإ

 صاخلا سلما نم انغرف ايلف ٠ : لاق رصالا ىلأ ىذاتسأ نم تعمسو

 فامنأ ىنإ ؟ دادبتسالا نم ناطلسلا اذه هيلع ريسي ام ىرت الأ ريزولا ىل لاق

 نإ » الئاق هتبجأف . اليلد لابقإلا ىلع ىرأ ال ىنإف ءانم ناسارخ عيضت نأ

 ناطلسلا لا وحأ تريغت دقو « نامزلا نم اليوط احدر انع ايئاغ ناك ةجاوخلا»

 ىف ريداقت هركذ رع هلل نإو حصنلا ىلإ ءاغصإلا عيطتسي ال ناكو « هتف رع امع



 ريس ا 9 سيم

 5 ءىش نم ان سلو 2 اهنع فشكي نأ ناسنإلا عيطتسي ال رومألا هذه لثم

 « ملعت ام هيلع:ضرعن نأ امازا ىر انيلع هتمعن قحل | كلو 2 ربصلاو تمصلا

 . « انثيدح نع ضرعأ وأ انيل] عمتسا

 : ناناج زج دودحا ىلإ ناطلسلا ىعم رالاسيبسلا راس او

 هرسأو ىزدنبقلا لع لاوحأ حرش

 ,ف هل ناكو ةدم ذنم نطوت « ىزدنبقلا ىمسإ لجر ىحاونلا هذه ىف ناك

 اا وناكف ءايوقألا نم ةعامج هيلإ مضنأ دقو.ام تالوج داسفلاو بهنلاو تاقرسلا

 . هرش عفدي نأ دارأف ءاذه ناطلسلا غل غلبو . ىرقلا نويهنيو لفاوقلاب نوصبدتي
 .كلانه ىلإ ناطلسلا لصو ايلف « ةبئان دوعت هيلإ اههجوي ةش لك تناك نكلو

 .ةنيصح ةعلق وهو « زدنبق هما ناكم ىلع ىلوتسأ دق اذه ىزدنهتلا ىلع نأك

 ااهيلع ءاليتسالا لاح ةيأب نكمي ال ثيح « لبج سأر ىلع راغ ىف !,ب ماقأ
 . مهنعتمأب نيرايعلاو صوصللا نم نيريثك ايف ماقأو ةعلقلاب ىمتحا دقو « ةونع
 ايف ناك ىلا تارتفلا هذه ىف سانلا لتقو تاقرطلا عطقو | ريثك دسفأ دق ناكو
 .تغخلب اهئأو تكرحت ةيناطلسلا ةيارلا نأ عمس ايلف « هرمأ رمتشأو ؛ ناسارخ
 ريثك رفوتم فلع هيدا ناكدقف ؛ مواقي ذخأو راغلا اذه ىف ىتخا « ناورب
 .ثيح راغلا ىلإ دحأو رم كانه ناكو ؛ةوبرلا ىلع جو راو ىراجلا ءاملا هدنعو

 ىطاش ىلع هنع هللا ىضر ناطلسلا لزن دقو ارق اهيلع ءاليتسالا عاطتسي ال

 معمتجاو . راغلا اذه نم خسرف فصن ةريسم ىلع ؛ قيرطلا اذه ىلع رن

 ... ةرضخلا, ءولم ىداولا ناك دقف ةجاحلا هأقو ثيحب فاعلا نم ريثك شيجلل

 , عوطت دقو . ةعئارو ةعئاب اجور٠ تناك ى لا ناجزوج دود رص نم سو

 ناك هنأ ولو م ناجز وجل |ريمأ هرابتعاب ؛ ىبوأ نيكششوأ راع ايعلا اذه ةيرام



 سا مس

 هناتلغ. عم بهذف دارأ ام ىلإ .ناطاسلا هباجأق . ىارسلاب مهيب  نراكو امدح

 م مالغ ةئايسخ كلذكدعم ناكو « راغلا لفسأ' ىل ام ىلإ نيسخلا ثادحألا
 وأ فال1ةثالث مددع غايب سانجاألا فاتخم نم لاجرو ؛ ىارسلا نالغ
 . اجرفتم ءأج مهنمو هكا ايراع ءاج نم مم 2 لجر فالآ ةعيرأ'

 اوناكو ؛ اوبعتي مل نيرصاحملا نكلو « لئاقي رمتساو نيكستشون مدقت
 بهذ دق «نيكتياب « ىذاتسأ مالغ ناكو ؛ نيمجاهملا ىلع ةراجحلا نوجرحدي.
 لجر وهو قزري ىح اذه نيكسيابو . لاتقلا ىف ةدعاسلل سوقو ماهس هعمو»
 ثيحب ةحلسألا عاونأ ىتش لامعتسا ىلع ةردقم هلو «زرابم لضانم عاجش

 نيسمخو ىدحإ ةنس ىف مويلاوهو .ناججل وصلا بعل ف ةصاخو ؛ دحأ هعراضبال

 ىف لمعي « باتكلا اذه ىف خيراتلا اهيلإ تاصوأ ىلا ةنسلا ٠(. 1 ةئامعيرأو»

 صخأ هليعو :هناهرب هللا راثأ ميهاربإ رفظملا ىنأ رييكلا يراطلسلا ةمدخ

 ماهسلا ىرو بارحلاو السلاو ناجلوصلا ىلع فارشإلا وهو « تامدخلا'

 هذه غلب ىتح اًريخأ هفطعو هتباعربىذاتسأ هلمش دقو . ىرخآلا تاضايرلاوب

 . ةعيفرلا ةلزاملا

 نيأ نيكتشون لاقف « ىبوأ نيكتشو مامأ هسفن أذه نيكستياب قلأ دقو

 تبدصأ كنأ ولو الجر لتش أبنم رجح لكو كانه نم قال ةراجملا نإف بهذا

 نيكتيا لاقف ء. رمت ىف ىبأ دي معلا ةجاولا ةذخاٌؤم ند دحأ صل نلف م وسو

 ىلبع ل طظفاح هنكلو ةراجتلا تلاهئاو بهذو فقوألأ فرمتأو اليلق مدقتأس

 راسو 3 « ركيديأ أوفكو أوبرضت الف الوسر تئج كيل » الثاق محاص مث هيسقلت

 ًاعينم افي اناكم ىأرف ١ 4 هودءؤرو اليح هيلإ اولزنأف راغلا تح حمبصأ ىدح

 ُّق صو ىزدنهقلا لع ىلإ هب أوراسو .٠ كرشلا قف تعقو دقل «هسفنل لاقذ

 ءىث ىأب : لع هلأسف . لماك حالسب نيبجج دم ممأرف لاجرلا نم ريثكى لع هقي را
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 هذه تسيل ذإ « ةرطاخلا هذه كل زاجأ امل اموب رصن وبأ كآر ولو ؟ تنتج

 .باجأف ؟ هعم تيتأ ىذلا ىلفطلا اذه نمو . ىلع ىأ نع ردصي ام ةروشملا

 اطاساا ناملغ دحأ وهو ناجز وج ريمأ ره كتبراحمل ءاج ىذلا لفطلا اذه نأب

 لجر نم ردصي نأ فسؤملا نم هنإف كيلإ ةلاسر. ىندفوأ دقو . فالآ ةتسلا

 ةعلدلا كل ذخآو ناطلسلل كمدقأ ىتح ملسلل لاعتف ؛ دالبلاو سانلا كاله كلثم

 .نم نيكتياب عزتق . نانئمطالاو نامآلا نم دبال : ىلع لاقف . ةيكنهرملاو

 ريمأللل هاطعأ ناطلسلا متاخ اذه » : لاقو مشيلا رجح نم هصف امءاخ هعبصإ

 . « كيلإ هلسرب نأ هرمأو نيك-:شون

 .هد+ نأ ديري ضبمو ثيدحلا اذهب عدخضاف ءاند دق رغلا اذه لجأ ناكو

 تح ؛ مهلإ تفتتلي ل هنكلو ؛ ةعيدلا نم هوفاخأو هلاجر هب قلعتف ؛ هعم لزني

 ؛ هباع ذوعش نيكسشيأب ذخأف . داعو لعفام ىلع مدن راغلا باب نم برتقا اذإ
 ىلع مرعف « هلقع ىلع تسدط دق كفسلا ىلع هتأرج تناكو ؛ ناح دق هلجأ ناكو
 ااوعمجيت دقناطلسلا لاجر نم ىصال ددع ناك تقولا اذهىفو .هنيكن مل ذنب نأ
 .هذه تناكو لزنف ءهمك نم ايلع اكسم نيكستراب ناكو بابلا ستفو . راغلا تحت
 مغلبو .أ ًآعيمج هلاجر رسأو ةعلقلا ىلع ناطاسلا دونج ىلوتساف ةريخآلا هتازن
 ,عاذو ههاج دازف ءاذه لعف ىذلا وه هنإ نيكسشش :شون لاقو ريخلا ناطاسأا

 ”اريغص ناش تقولا كلذ ىف ناك ىذلا يك اب عينص نم هلك اذه نأ عم هتيص

 هللا مادأ ريبكلا ناطلسلا هتبترم عفر دقو مويلاو . لعفام لعفي نأ عاطتساو
 .كاردإ ريسبلا نف مارك الأو لابقإلا نم اديزم قل اذإ هنإف ءهنم هيرقو هنأطلس

 ىخأ ةلزلم وهو ىذا -سأ هعفر نم قح تيدأ دق اهو . هيلع ردقيام
 . ميراتلل امامإ ةعلقلا هذه حف تركذو

 ريثكلا بكترا ىذلا نوعلملا مرجلا اذه سرحلا مسي نأ ناطاسلا رمأ
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 _:ومرولا ءراصنأو وه قدح ريغب حاورالا نم اريثك قهزأو ماثألا نم

 تدصت دقو « ءاعبرألا موي ىف هلاجر نم ةئامو نيعبس عم قنشف . نورخألا

 هتبرخو راغلا مده مث ؛ راغلا باب نم أدبت تناكو نيفص ىف انع اديعب قئاشملا

 . رايع اببىمت< ال ىحقعلقلا

 نم ةلاسر تلصو قيرطلا ىفو ؛ خاب ون هجناو كانه نم ناطلسلا راسو

 ؟ نورمأتر مأ ىأبف نييخبكلا ىلإ ألو بره دق نيكمر وب نأب : ىلع رالاسهسلا

ج وي باوجلاهيلإ لسرأف؟ دوعأ مأ كانه قبأ مأ هاطخ نالت نم رثأنأله
 ابنا و

 . سدت نم همزلي م دخت ىدح خلب ىلإ هئيوخ

 . ةقيدحلا ىف لزنو رفص نم رشع عبارلا سيلا موي خاب ناطلسلا غابو

 ناك: لاقو ناطاسلا لباقف اموي رشع دحأب اثدعب ىلع رالاسميسلا كلذك' ءاجو

 نأ ناطلسلل نيب مث ءداسفلاب ءىلم هسأر نإف ودعلا اذه أ بقعت ىف بارصلا

 « هنع مالكلا ىف نوغلابي مهكلو هشيكو نيكسدودب اوقاض دق نالتخ لهأ

 ىلوأ لجرلا اذه نإف ناسارخ ىلع اولوتسي نأ ةقجالسال حبتأ اذإ هنإ ن رامبو

 . كله نبا هنآ مهم أهم

 حبصأ دقل :٠ لاقو نايعألاو ريزولاب ىلاثلا مويلا ىف ناطلسلا ىلتخاو

 ه8 ءاتشلا اذه هرهأ نم غرفن نأو نيك روي عوضومب أدبن نأ انيلع ةطيرف

 كلاقف . ةفش تنيب ريزولا سني 0 « عب رلأ روظي نيح ةقجالسلا دصقن مث

 ىلع نإو قيقد برالا رمأ نإ » : باجأف . مالكلا نم كل دبال : ناطلسلا

 رومألا هذه لثمىف ثدحتلاى فات فانأ امأ . هيفا وملكت ن أ مدحو فيسلا بابرأ

 . نإ » ىذاتسأ لاقف . « ناطلسلا هغيستسيال ابنع ىيدح نإف « تعطتسا ام

 م رم أ ىلع رصي ول ناطلسلا نإف حيبقلاو نسما ىلإ ريشي نأ سيئرلا ذاتسالا

 . « نيصاخملا نيوصانلا مالكل رمآلا رخآ عمتسي دق هيف ريكسفتلا ديعي نيح  هنإف
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 ىذلات قولا اذهىف شرج ريسي نأ لاح ةيأب بوصتسأال ىنإ » :رئزولا لاقف

 زورونلا تقو ىف امإ شوبجلا قاسن امإ دل ضرألا ىلع ءاملا هيف قلأ ول

 مظعأ أ ابطخ انمامأ نإ « تالغلا عمجت نيح امإو رجشلا قاروأ رضخت نيد

 لضفألا نأ دقتعأف « باوصلا نع ادجديعب نيكن روي برجل شيلا ربيستو

 ىتح انعم اودهاعت نيذلا نيكت ىلع ءانبأ ىلإو نايناخص ىلاو ىلإ باتك هيجوت

 ىحو ءرجحب نيروذصع برضتف ؛ هعابتأ اودراطيو لجرلا اذه رثأ اوفتقي

 عيمجا لاقف ءا نشيج ىلع عقت الو نيقي رفلا دحأ ىلع عقن : امإذ ةمزطلا تلح اذإ

 .] وف رصنأو . أيلم هيف ركفأ نأ ىلإ : ناطلسلا لاقو . بئاص ىأر اذه

 . لجرلا اذه ةيراحم بهذن نأ وه باوصلا نإ ناطلسلا لاق كلذ دعبو

 ناجل وصلا بحاصنيكستكب ىلإ باتك لسرأ لوألا عيبر رهشنم نءاثلافو
 هفوس ىلاعلا باكرلا نآل نوحبج ىلع ارسج مق نأب هل رمأ هيفو ىدومحملا

 . لجع ىلع كرحتي

 . غلتق دعب نيكتكإ ىلإ ذمرت ةعلق ةدايق دنسأ دق نيكتكيس ناطلسلا ناكو

 عضاوم ةدع ىف تركذ ا شويجلا نم | ريثكداقو امهشو ًازرابم نيكتكب ناكو
 طسو ىفو نيناكم ىلإ دش دق رجلا نأب » . درلا ءاجو . باتكلا اذه نم
 ةمزاللا نفسلاو تالآألا آل ماكحإلا ديدش ىوق رسج هنأو « ةريزجلا

 دقو « هتماقإب دوم ناطاسلا رعوأ ذنم ةميلس ةدوجوم اهلك تناك هتماقإل

 ودعلا لاتصال يح اراهنو اليل نيبناجلا نم سجلا اذه ةياهل اسارح تملكو
 نأ ىلع « شيجلاب كرحتلا ىف ناطلسلا ذخأ ةلاسرلا هذه تءاج امل .« هفلتيو

 رجضلا ديدش ناكدقف ءرمآلا اذه ىف ملكتلا لع دحأ ؤرجيإو « هسفنب بهذب
. 

 . ليدج ثار ةثدنم مول لق هيلع تقول ىلا ةفادؤلا رايخألا درك نم

 تناك امم تاوئس عسأ هدم ةيور نع ردصتال ىلا تافرصتلا ترركلو
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 ه4 دح. دلع فقيال هنأ هلك اذه نم 'بجعالاو .. هرآلا اهجاتن ودنث"

 . هل أح هردقو هللا ءاضقو رصبتلاو ىورتلا عيطتسي ناك فيكو «.هداديتسات

 : ىذاتسال تارم ةدع ريزولا لاق دوب

 ىل تقولا اذه لثم ىف نوحيج روبع ىلع مزاع هنإ ؟ لعفيس اذام ىرتأ

 لمعلا اذهو ؛ بأ 2 رع ربع هنالو نالتخ لإ ءاجس هال نيكتروب دراعي

 . م اردإ نع ةرجاعل رطاوخلاو ماهوألا نإو 3 هلنأ الإ هتبقاع فرعالا

 باقنت ىلا ةحيصنلا نإف  لاجم تمصلا ريغل سل » : رصن وبأ باجأف

 4 اهؤادنإ ةكسملا نم سل ةمهم

 نع جراخلاف نوثدحتي اوناكو ١ كلذ نوفرعي اعيمج ةيشاخلا لاجر ناكو

 الي“ نكسلو . ناطاسلل بتكي ىفرشملا ديعس ابأ اواعسوف ؛ رومأألا هذه ةيغم»

 بضخ ناك هنإف هبأر ىلع نوقفاوي ناطاسلاب نوعمتجي ني> اوناكو . ىودج

 . هفلاذ ل لع

 بئاكلا مساقلا وبأ ىوت لوألا عيبر نم رشع ثلاثلا ةعمججا موي ىفو

 ةداعإل لحم الف هلاوحأ نع باتكلا اذه ىف تثد# دقو . خاب ديرب بحاص»

 هنواع دقو « قبيبلا كريمأ ىلإ ديرباا لمع ناطلسلا داعأ ةادغلا فو . ثيدحلا

 ريزولا نيبو هنيب ناكام لأزأو ءبصملا اذه هيلإ لوؤيل ةقداص ةنوعم ىذاتسأ

 . ةميق ةعلخ حنمو سمآلا اذه هل ماقتسا ىّح « مهافتلا ءوس نم

 ديعس ريماألا ةافوب ءىني ةلزغ باتكءاج رهشلا اذه فصتنم تيسلا مويو

 باتكلا اوءضوف .برشي ناكو مرا ىارس ىف ناطلساا ناكو . هيلع هللا ةحر.

 «ةادغلا فو .بارشلا سوؤكنيب وهو أبنلا اذه هيلإ اواقني نأ ىلع اوءرحي مو

 ةلاسرلا مداخ:لمح «لابقتسالل ىلا اودعي نأ لبقو ؛ تختلا ىلع سلج نيد.
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 .ةلأ نأ و تختلا ىلع نم لزن أبنلا ناطلسلا أرق الف . فرصنا مث اهارإ هاطعأو

 مامأ هوعفر ىذلا راتسلا اولدسي نأ مدخلا رمأ مث . مرحلا ىارس ىف تّود

 ءايلوالاو ريزولا ءاجو ناملغلا داعو . مويلا لابقتسا ال نأب ىدونو تختلا

 جرخم نأ ه0 ىسع رهظلا ليبق ىلإ نيسلاج اولظو « ناويإلا ىلإ مشحلاو
 ساجن نل نال مبتويب ىلإ اردوعي نأب الوسر مهيلإ دفوأف « ءارعلل ناطلسلا

 .٠ موقلا فرصناف 6 ءازءلل
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 -ع

 ريماللا اذه ناك . اهركذ نم ةلام ال رداونلا نم ةصق باشلا اذه ةافولو

 ردق دق ىلاعت هللاو « هدهع ىلو هبصن دق ناكو « هيلإ ميبحأ و هنم هئانبأ برقأ

 ربخ لصي نأ لبقو ؟ دلاولا عيطتسي اذاف . هابأ فلخت نأ ءدودوم ريمألل

 'اقلق هع هللا ىضر ناطلسلا ناكو ؛ ىردجلاب باصم هنأب بتكلا تءاج هتوم

 .ىرخأ ةرم هب هتباصإو لبق نم ىردجلاب دلولا اذه ضرم دقل » : لوقي ناكو

 هتباصأ ةلع ىه امنإ هتوم ببس ىذلا وه ىردجلا نكي مو .« بيم رمأ

 نأو ءاسناا نم برتقي نأ ع.طتسي ال ناك دقن « هبابش ةرهزب عتمتب املو

 .نكي مل هنإف « عجانلا جالعلا هجلاعي ىكل ابيبط هرمأ ىلع اوعلطي ملف : نهرشاعي

 نأ نهءأد وه 15 ءاسنلا نظو . ةلعلا هذه لاثمأب نابشلا باصي دقو «انينع

 . « طوبرم» ريمألا

 مث ائيش ءالا ىف تقلأو ءام هنم تجرختساو 5 ةيزيدرك زوجت ترورجو

 دحأ هيلع ىثغو ؛ ءاضعأ ةعبس هنم تلشو هىرشف زيزعلا باشلا اذهل هتقس

 :اديدش اعزج ريمأللا اذه ةافول ناطلسلا عرج دقو . هبحن ىضق 9 اموي رشع

 .ىلا ةئيسلا ثداوحلا دحأ ءىجافملا توملا اذه ناكو ؛ مرحلا ىارس ىف ماقأو

 ,لبقتسي مل هنإف ٠ أطخ نوحيج روبع نأب هرابخإ لع نور ال سانلا تلعج

 . ذمرت ىلإ راسو هدأ وج ىطتمأ ةأؤلو ءادحأ
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 .هنإ » : اهف لوقي ريذولا ىلإ هنم ةيوفش ةلاسر نيمويلا نيذه ىف تءاجو

 . ىلا شبجلا عم خاب ىف دودوم ريمآلاو ريقت نأ كيلع نإو « ريسملا نم دبال

 ,.ىثابس بجاهلا ىلعو « ىرخألا فانصألا نمو ىارسلا نالغ نم كا ه ها.قأ

 .مبعمو ىارسلا ناءلغو ناسرفلا ةمث ماقأ دق ناكو  ركدرد ىلإ بهذي نأ

 .هنالغ ادع دونلاو كرثلا ناسرفلا نم نيفلأ هعم نإف كلذكو « مهتحلسأ

 ىلعو « نايلغلا سأر ىلع كانه قي .ىرأ ىدغتكب بجاملا ىلعو ؛ هناسرفو

 باجحلاو ةداقلاو نيمدقملا نم شيجلا لاجر هعمو انعم ىنأي نأ رالاسه سلا

 امس ريزولا لاقف .« ةقدب لمعلا اذه مي نأ ىغبنيو ممؤامسأ تنود نيذلا

 لع 5 رمآللا دعأ ىح ءاشعلا ةالص ليبق ىلإ طالبلا ىف قبد ٠ ةعاطو

 . نم رشع عسأتلا نينثإلا موي ذمرب ةيحان ىلإ خلب نم ناطلسلا راسو . جو ريخ

 ىذاتسأ ناكو . ذمرت ةعلقل ىذاحلا ىداولا ىف لرنو رسجلا ربعو « ربشلا اذه

 ركذي ال ةدورب ادراب وجلا ناكو هعم تبهذ دقو « ةل>رلا هذه ىف ناطلسلا عم

 . هتايح ىف املثم رعش هنأ دحأ

 « ذمرب نم ناطلسأ| لحر ربشلا اذه نم تيقب مانأ ةيناهل سيلا مويو

 ءاعبرألا موي كانه نم لحرو « رهشلا اذه رخآ دحألا موي نايناغص غلبو

 .ثرح ( ناموس ) ناينوُد قيضم قيرط ىلع راسو « رخآلا عبر نم ثأاثلا

 لوطه عطقني مو« رخأ عون نم كانه دربلا ناكر« نيكتروب ريسم هوربخأ

 , رفسلا اذه ىف ققأ ام لثم قيرطلا قاشم نم شيلا قاب مو جملثلا

 ةلاسرءقيرطملا ىلع ثنونيعملا ناسرفلاءاج ربشلا اآذه نم عيساتلا تيسلا مقل

 دصآ دق دواد نأب تءاج دق رابخأللا نإ :  ايف ناكو ناطاسلا امحتنف ريزولا

 نأ رهاظلاو 3 دودنأ قيرط نع ل وحج لإ ىأي ىد ىوق شاج ىف ناجز وج
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 ؛ ميظع رطخ هنإف ء رمآلا ناطلسلا ردي ىتس اذه ضرعأ ىنإؤ اريك

 ناكو « ًاريثكناطلسلا قاقو . « انتبيه عايض هللاب ذايعلاو رسجلا مده ف.نأ ذإب

 ىضارالا فرعي ناك دق ؛ قيضملا لع ىلوتساو ناموس نم راس دق يكستروبب

 كلذن اكو « نينح كانه نم ناطاسلا داعف . نو رهام .ءالدأ هل ناكو هبةطيحلا

 زمنا دقو . دمأ غلي بح ريسلا ثححو « رهشلا اذه نم رشع ىناثلا ةعملا مويا

 اهقامسو انلويخخو انلامجنم !ريثك فطخو انتعتمأ ضعب بهنف ؛ ةصرفلا نيك روب.

 . قاقلاو ةثامملا اذه ىف انل ناكف ءهركسعم ىلإ

 ؛ رخآلا عيبر رهش نم نيرشعلاو سداسلا ةعملا موي دمرت ناطلسلا غابو

 ناطلسلا بحصي ( رادناكوج ) ناجلوصلا بحاص نيكستكب ةعلقلا دئاق ناكو»

 ةعلقلا ىف هداوقو هاون لعف كلذكو : ةليلج تامدخم ىتأ دقو « ةل>رلا هذه ىف

 ىو . علخلاب مل رمأو كلذ ناطلسلا مه دم « ةلماكلا ةطيحلا اوذختا ثيح.

 دعبو ؛ رهشلا اذهنم ايقب نيمويل دحألاموي رسجلا ربع مث « ذمرت ىف ناك ةادغلا

 . ىرخالا ىدامج نم ىناثلا ءاعبرألا موي خلب ءاج كلذ

 نإ لوقت ربشلا اذه نم عباسلا نينثإلا موي روباسيت نم بتكلا تءاجو

 ه"/«خايدأاش رصق فام وي نيعب رأ اهي ماقأ هنإ وءماخأ ىريل روباست ىلإ ءاجدق دواد

 تناك ىتلا لاومأللا نم هريغو لاملا اذهو . مردفلأ ةئايسمخلرغط هحنم دقو:

 سخر سىلإ روباسيت نم داعهنإ مث « ناكذوب رالاسلا امبعمجدق ناك مهفرصت تحت

 . ناجزوج ىلإ ءىحب نأ ىلع

 ىدامج نم نماثلا ءاعبرألا ماى زوروتلاب لاؤتحالل ناطلسألا ساجو

 خاب دق دواد نأ ءانثألا ترأس ربشأا اذه نم رشاعلا ةعرا ماى قو : ىرخألا

 اذه نم رشع سداسلا سيلا ماى فو . ةهآلا لماك ىوق شج عم ناقلاط

 «ناقروبش ىلإ اهنم عرسيس هنإو و بايراف لخد هنإ لوقي رخآ أن لصو ربشلاا



 ل او سس

 .نم شع نماثلا تدسلا ليل ىفو.. اولح امْيح نولتقيو نوبي ةقجالسلا نإو

 *« ناطلسلا ةقيدح برق.ةقرسلا دصقب ةكأرثلا نم ناسرف ةرشع ءاج ربشلا اذه

 'اببو --.زدنبق برق ىلإ ريسلا اولصاو مث دونها ةلاجترلا نم ةعبرأ اولتقو

 .«ليفلا اوقاسو ةمك ارثلا عرسأفهرهظ ىلع لفط مائدقو اليف وأرف ةليفلا ظفحت

 .لفطلا اوظقيأ ةنيدملا نع ًاديعب اننارف اوعطق اذإ ىتح « مونلا ىف طفي لفطلاو

 . ةعاطو ًامعم : لاقف . « كانلتق الإو » ةعرس ىصقأب ليفلا قوسي نأب هورءأو

 ًاصوش اوعطقو « حامرلاب هنوسخنيو هنوثحتسي هرثأ ىلع ناسرفلاو ليفلا قاس مث

 .تالصلاب دواد رمأف . ناقروبش ىلإ ليفلاب اوتأو راهنلا ةيان لبق اليوط

 .ةعمس تءاس نأ كلذ ىلع بترثو . روباسن ىلإ ليفلا ذخأب رمأو « ناسرفلل

 ليفلا ةقرس نم ودعلا نكمتي ثيحب ةلفغلا نم موقلا الؤه نإ ليق دقف انلاجر

 .مالو ءاردص هب قاضف ؛ ىلاتلا مويلا ىف ثداحلاب ناطلسلا لعو . مركسعم نم

 .برضو « ليفلل انمت مرد فلأ ةئام ةمارغ مهيلع ضرفو ءاديدش امول ةلاّيفلا

 . دونها ةلايفلا نم ةعامج

 .ىلأ خاب باوبأ قرط رهشلا اذه نم نيرشعل قفاوملا نينثإلا موي ىفو

 أهنم ناكم ىف هدنجب فقو مث ناسرفلا نم نافلأ هعمو دواد بجاح ىناكرتلا

 ردص قاض ةنيدملا ربخلا غلب املو « اهأرق نم ةيرق بهنو « نار فاكذنب» ىمسي

 .مهسأر ىلع ريبكلا بجاحلا ناكو « ركمرد ةيرق ىف ناسرفلا ناكدقف ناطلسلا

 مهل ترفوت نيذلا ةصاخلا ناءلغ عم بكرو اهسبلو لاتقلا ةدع ناطلسلا بلطف

 الاقف « رالاسوسلاو ريزولا ءاجو . طالبلا ىف جامو جره ثدخ لويخلا

 نماللا ناطلسلا رركي تح هدو ثدح اذام كتايح هللا لاطأ » : ناطلسلا

 نيمّدقملا نم هنأكو ءاج الجر نأ ىوس ءىش ثدحم مل هنإ ؟ حالسسلا بلطب

 .نأ بجاولاف ةبتلرم كلذ نم عفرأ ناكاذإف « هتلباقمل هلثم لجر لاسرإ بجوف

 دنجلا ءالؤه نإ ؟ ىتليح ام ه : ناطلسلا لاقذ . « رالاسييسلا هئاقل ىلإ لسرب



 ل ا سس

 هذه تناكو - ىبجو ءام اوقارأ دقو ءىث لع نوردقي ال مهمازع ةراخلا

 فونصو ناسرفلا ضعب عم بجاهلا بهذي نأب رمأ اريخأو .  همئاتش ريكأ

 . هرثأ لع مع وأ سوكريغب اركتتم ءرالاسهسلا راسو . دنجلا نم ىرخأ

 نم ريثك حرجو لئقو لاتقلا سيطو ىمحو ةشوانملا تأدب رصعلا ةالص دنعو-

 كلت ارب ماقأ هنإ ليقو . دابايلع ىلإ ءاجو ىتلآ عجر ءاسملا فو « نيقيرفلا

 مايأ ةعبسل سينا مويىفو .ناقروبشنم ءاخىرجام ىلعدواد علطأ هنإو ؛ةليللا'

 رمأف . دابايلع ىف ادعأ دق فحزلاو ةئبعتلا نأب ريخلا عاذ ربشلا نم تيقب

 ىثابس بجاحلا داعو زكه رد نم لويخلاب ءىجو « شيلا دعتسي نأب ناطاسلا '

 «بجر ةرغ سلا موي خاب نم هنع هللا ىضر ناطلسلا راسو . شيلا عم

 ؛ ةئيعتلاب رمأ كانهو . شويجلا تءاج مث « رسجلا دنع ابحر ةلاقلا تطحو

 اليف نيثالثو زوم شيج عم كانه نم ناطلسلا راسو ؛ مبعم تبهذ دق تنكو"

 نم دابايلع ىداو ىف ودعلا رهظ ربشلا نم نماثلا نينثإلا موي ىفو .لمث اهرثكأ

 ؛لاتقلا شيجلا أدبو ةليف ىطتمي ناكو ةوبر ىلع ناطلسلا فقوو « ءارحصلا ةيحان

 اديحو ءاج دقل ؛ راوغم سراف نم هل اي : دواد نع لوقي لجر لك ناكو»

 . مهنيب برحلا راوأ دتشاو . « ةوقلا هذبب براحيل نايعأ الو موق الو خأر يغب

 انشيج نأب أيوق ىنظ ناكو ؛ ناديا برح تدهاش قايح ىف ةرملوألو

 نم مالغ فال آ ةتس انشيج ىف ناك دقف . ىحضلا لبق ءادعألا ىلع ىضقيس

 ريغ ناك عقاولا نكلو « ةلئاقملا نم ىرخألا ثاقبطلا ادع ؛ىارسلا نالغ

 لك نيتعامج نيب ناديملا ىف كايتشالا ناكو « اهدشأ برحلا تغلب دقف تننظ ام

 جوف بعت املكو ؛ نيجرفتملاك شيلا قب تلظو ؛ شراف ةئامسمخ نم لقأ امهنم

 اذه ىلع لاخلا رمتساو . ةحارلا نم مهظح اوذخأ نمم جوف هلحم لحو لزتعا

 اججدم هاطتماف اناصح بلطو ناطاسا ردص قاضف . ربظلا ةالص تح وحلا

 نيعردملا ناسرفلا ةريخ نم فلأب هدميل ىدغتكب ىلإ الجر لسرأو هحالسب»



 سل مل سم

 ناديملاف هسفنب ناطلسلا لمحو . ىشفانصأ هلوج فتلاو مهاقتنا دق ناك نيذأل'

 مهنم لك ناكو « نيمزونم اولوف ءاوعش ةلمح ءادعالا ىلع نابلغلا لمحو فقو م“

 نوقابلا تتشتو نورشعمهنم رسأو ةميظع ةلتقم مهنم لتقو هسفنب ةاجنلا ديري
 ءاببقنلا ناطاسلا لسرأف مهبقعت ىف ناطلسلا دنج بغرو ءارحصلا ىف اوةرفتو
 هدواهمإ »: لاق دقو نيرهملا رثأ ىف دحأ بهذيال ىح مهتدراطم نم مهوعنيل

 :ةدحاوةلمج مهيلع ىضقن نأ اندصق لكو رطاخلا باكترا لاح نمو ءارحصلا

 ناف مه ربأ ىلع ددم ودعلا نم ىتأ ولو « انتبرض ارقاذ اوءاج نيذلا ءالؤهو

 انسيساوج نيب ذإ ثداحلا اذه نم روش دعب كلذ تبث دقف «دحأ مهنم وجاي

 فوفص مامأ دحأ فقي نأ لاحم نم » : نولوقي اوناك ءادءألا نأ اننويعو
 ءىجو .« ةمئاق انل تماق ال نيمرهنم انيل و نأدعب دحأ انيقعت ولو ناطاسلا اذه

 ضهأ ١ لاقهنإو لرغط نم نذإ نود انه ءاج دواد نإ اولاقف اولئسو ىرسألاب

 نأو تاقفنلا مهيلإ فرصت نأب ناطلسلا ىماف « هيلع مهام فشكتسأ ةرم ميبلإ
 موي ىف خلب ىلإ اهنم راس مث « ادحاو اموي داب ايلعف لزنو مسحارس قلطي

 ةيفاضإلا تادادمإلا تلصو ىتح اهيف ثبلو بجر نم رشع عباسلا تبسلا
 . ةلزغ نم

 ناطلسسلا هيلع درف ءهنم ردب امعرذتعي نيكنروي نم باتكب لوسر ءاجو

 « بقع ريغبو هبايش ىف نايناغص ىلاو ةافو دعب « لجرلا ذمه نإف اليمج ادر

 .ديدش فالخ نيك لعءانبأ نيبو هنيبناكو « نايناغص ف نييختكلا ارزاٌومبهذ
 « هعم دولا ةسايس جانا ريغ ري مل هل غرفتلاب ريدج لمع ناطلسلا مامأ ناك امو
 . «رقبلا "ىلع بالكلا» ريغن واضعي مهضعب برضي ىح كلذو ؛ هيفوه ال. ًارظن

 رمآلا نكسلو . هتبيغ نابإ كلم ىف امهنتف رش قتيو « هودعب مهنم لك لغتشيف

 )١( ةيبرعلا ةغالاب تبتك اذكعه .



قف 2 رومألا لاي م ناك فيك دعب امف نك ذأسو ًاريخأ وخلا ١ له ىلع مي "
 .ناكد

 م اددإ نع رصقت ام هأ انخأ دق بيغلا راتس :نأك ام رداونلاو بئاجعلا نم

 . ماهوآلاو رطاوخلا

 « سخرس ىلإ بهذي نأ ىلع « خملب نم هنع هللا ىضر ناطاسلا كرحتو

 معمجأ دقو « ةبهآلا لماكشيج هعم ناكو نابعش فصن ءامالثلا ٍ ىف كلذو

 حارتساو . هوهجاو ول نيعمجأ ناتسكرت لهأ ةبلذ غ ىلع رداق هن أ ىلع سانلا

 : عقلك تم لإ امهبجوت رمأ ىلا شدا لص: ىتح قيرطلا ىف اليلق

 زوجو ؛ اهنع لحر مش نيموي ثبل ثيح نا اط غلب ناضمر ةرغ دحالا موبو

 : ةئيعتلا

 .ىلإ روباست نم ءاج دق لرغط نأب ءىنت سساوجلاو نويعلا تءاجو

 اامنإ لاقيو ؛ ورم نم اهغلب دق وغيب نأو ءام ناك هاب. دوأد نأو « سخرس

 ريغنيبراعناطلسلا اوبجاوي نأ ىلع مزعلا اودقعدقمهمإو سراف فلأ نيرشع

 .لرغط نإو؛ ناكرزاب ةيرق فو باخلطىف نوبرا>بس مهن] و « بقاوعلاب نيئباع

 دركلاومليدلاو ةقرترملا نم ةنفحو ناجرجولابجلاو ىرلانإ نولوقينييلانيلاو

 ,سيل مورلا روغث نأل ةصرفلا متخاو بهذ نأ باوصلاو « كانه اننولباقيس

 ىوقلامظعلا ناطاسلا اذه عم ىحاونلا هذهو ناسارخ كرثن نأو « نولتاقم اهف

 معقو ام حدفأ ام» : دواد لاقف . ةديدعلا ةيع رلاو ةرارجلا شويجلا بحاص

 «رارقضرألا ىلع مكل رقي نلف ناسارخ نع متسرحرت مكنأ ول .أطخملا نم هيف

 اذه نإف ٠ ءادشالا ءادعألا نم انلوح هريثيساملو انيلع ناطلسلا اذه تاراغل

 ,.برح تيأر دقو :ائيلع ءادشأ ءادعأ بناج لك نم ريثسو انووغيس ناطلسلا

 لامحالا نكلو داتعو لاجر نم ديريام لك هل ناك دقل ؛ دا ايلع ىف نادمملا

 ىه ؛ مط شيعال اهريغبف اهنع نيديعب اونوكي نأ مبعسو ىف سيلو « ةليقثا



 سس | سس

 :ئاففغت نءامأ « ميعأت» ةياحو مبسفنأ ةياح ىلإ نورطضم مهنثأل مرجع ببس
 انعاتمو ؛ موعاتم اتم لقث ببس ىئابسبو ىدختكيب ةهزمهلا تاح دقو انل عاتم ال

 ىضعف نأ يىغيليف ؛ نوعناق أذ نحو انغسرف نيثالث ةريسم ىلع انفلح

 اذه عيمجأ سف . « العو رع هللا ريدقت ىرن ىبح لاجرلاك برا ف

 . هورقأو قأرلا

 عينج ناك كلذكو « برحلا ىف ةوق م ايلا ئاعمب دادزب نيكتروب ناكو

 بجاحلا و فسوي ريمألا لاثمأ « لبق نم انعم اوناك نيذلا ند رشملا نزاقلا

 , ثدحي الأ بجي وغيبو لرغط لاقو ٠ مديغو قرايرأو ىزاغلاو بيرق ىلع
 لاقف . تالسارملاب موعدخ دق اونوك نأ مولعلف ناكم ىأ ىف امدح ءالؤف

 ؛ يكلم لّدقل نوروثوم ممل «ائءارو ءال وه عدن نأ ب اوصلا نم سل هاد

 نالسرأ نايلس لاثمأ مهن مانعو لا امأو « انه ىلإ ةرورضلا مهنألأ دف
 ىرو شيجلا ةددقم ىف مهلسر نأ بجيف اهزيغو ثجاحلا ردقو بذاج

 اماطلس ىلإ مض 5و رفتس مهم ةعامج نإف ردخلا اورضأ دق !وناك اذإ نوكي يس ام

 اذه اولاقف . 5 نوكن ىبح كلذو انل ريخ اذبف برلا ىف اولسإ لسأ اذإو

 منَ 'انممس دقو قأ دق ناطلسلا نإ نءرافلا 30 أولاقو « بوصألا م

 اويهذاف اذه مص اذإف ٠ ةكرعملا ىف ارارذ اولوت نأ نوديرت , مسنأو موعدخ

 'كييصف مكيلع ةركلا اوديعي نأ نكمملا نم هنإف ةكرحملا ءانثأ مترف اذإ منال
 اولتق هاا مهنإ اعيمج اولأقف . ملخلاو زيخلا نم اننيب ام قح لطبيب و ؛ ميظع ءالأب

 قرع انيف قيام مهلئاقنسو ١ ا فول نم 'مكيلإ ان :أجل دقو انكلم

 ٍنيبني ىح - كشيج ةعيلط ىف انواسرت نأ نم ديرن ام كلذ ليادو ضبلب
 انسوفن ىف كش قس 'م ةقجالسلا لاَقف . انيك رانش ةجيلت ىأو أنما نوكي ان

 05 نم مهلغأو سراف فلأ هعمو ةعيلطلا سأر لعد اسف نيك روب اواعو
1 
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 ددعلا اذه لثم ىف هرثأ لع راسو ؛ ةقجالسلا ىلإ اوأجتلاو ناطلسلا شيج نم

 . بذاج نالسرأ ناملس

 مهميزهو سو رس ءادب ف ةقد السلا ةيراع ١

 رخآ هجو ىلع ريبدتلا ىف ريسي ذخأ رومألا هذه ىلع ناطاس' فقوانلف

 هوعدخ دق اوناكو « هتيار نوري نيح هيلإ نادلغلا ءالؤه دوعي نأ عقوتي ناكو

 نم رشع نمأثلا ءاعبرألا مويو . ةعدخلا هذه نمثث انعفد دقو معزلا اذهب

 خلط دنع سراف ةئامثالث اوناك « ىحضلا ليبق ودعلا عئالط تربظ ناضمر

 ايطتم ناكو ناطلسلا فقوتو . انمأرو ريسن ةعتمالا تن تناكو مهمرقبانلزتو بآ

 انيناج نم عرسأف ؛ كلذك ودعلا ةعبلط تندو . ةميخلا اوبصن ىتح «ليفلا

 انيناج نم مهبل] بهذو مهئاسرف ءاجو ؛ يث  ايتشأ ناكو « مرح عاج

 ىو « ءادعألا بحسناو شيلا عم ناطلسلا لوو مأي الا تبرضو ؛ ةعاج

 و . ركسعملا ف بارطضا ثدح ال ىّتح ةلماكلا ةطيحلا تذخنا ةليللا كلمت

 ا ابلف . ةئبعتلل اوبهذو دنجلا بكرو سوكلا اوقد ركابلا حابصلا

 ؛ اناوع ابرح تناكو ناتعيلطلا تكششأو « ردعلل ريبك شيج ربظ نيخسرف

 ىرحي رم اهيفو ناكرزاب ةيرق ميمامأ تربظ ىح ةينح نيقير فلا دنج ربظأو

 ةليف ايطتمم ناطلسلا ناكو . ىهحلاو لمرلا اهؤلم ءارحصو ةرجتفتم نوعو

 ةميلا بصب مأو ؛ اريثك عفترملاب سيل اناكم قترا ىح مدقتف «بلقلا ىف

 فحزب ودعلا أو « ءاملا ءىطاش ىلع شجلا لزني ىح ؛ كانه ةريبكلا

 اجرح شيجلا جرحأو سيطولا ةيماح ةكرعو تماقو تابج عبأ نم مهيلع

 فوخلا ناكو ىصحن ال امايخ اوماقأو لوزنلا نم نكمت نأ ىلإ « اديدش

 اولذب دق شيجلا ىدقمو ءايظعلا نكلو . مظع رطخ عوقو لامحا نم اديدش

 اريثك ذخأ دقودعلا نإف هلك اذهعمو . مامزلاب اوكسمأ ىتح دبجلا ةياغ مابه



 مس[ سس

 ةيحات نم ةثءرنم برللا ىوق تناكو ' أنم ني ريثك جرجو لكتق اك لاما نمم

 اوسيل ممن ةقجالسلل اوتبثي نأ اوداررأ نيذلا كتلوأ « انركسعم نم نيرافلإا

 ىتح كلذو « نوصلخم م مأو م اهوروصت ىتلا ةروصلا ىلع اومعز اك

 ناكو . انتيحان ىلإ رحني ملم م ادحأ نإف اونمأ دقو « ميناج اونمأي

 نيبتو « ةوشرلا مهترغ رغأ دقو « 00 اذه ىف اريثك اوبذك دق انسيساوج-

 ناك ةئبعتلا عم شيخلا لزن املو .اروزو اناتبب ناك هولاق ام لك نأ مويلا»

 بجاحلا ةرسيملا ىلعو ؛ لع رالاسببسلا ةنملا ىلع ناكو بلقلا ىف ناطلسلا:

 اوماقأو ءادعألا عجر كلذكو . نيكتترأ ةقاسلا ىلع ناكو « ىشابس ريكلا'

 امومسم نيشيجلا لوبط عرق ناكث يحب اولزتو جرم ةفاح ىلع انبرق مهر كسعم.

 , ركسعملا لوح قدانخلا اورف ةلاّجرلا نم ريثك انعم ناكو . امهنم لك نم.

 هللا ىضر ناطلسلا ناك دقو « مويلا اذه ىف ةطيحلا نه نكمي ام لك اوذختاوب

 نكلو «دبجلا نم لجرلا كلمي ام ىصقأ لذي دقو « شويجلا ةتبعت ىف ةرآ هنعا

 سس نكي مو. دارأ ام ناكو رخآ اىمأ هللا دارأ دقف « ريختي م همجي

 ظفتح لاج لكناكف ائركم سعم ف ةدحاو ةوطخ دحاو لمح ريسملا عاطتسملاا

 أولوحيل ءادعاللا نم ىوق جوف ءاج رصعلا ةالص دنعو « هتميخ مامأ هلمجب.

 نيكنرأو بجاحلا ردب ناطاسلا ثعبف , ربنلا اذه نم انقيج برش نود.

 ليللا برقا املو . ا<رجتو التق ودعلا اوعيشأف معاقل مالغ ةئامسمخ عم

 ءاج ىلاتلا مويلا ىفو . عبرألا تاهجلا نم ةيوقلا ةيطايتحالا عئالطلا ترشتنا»

 ناطلسلا كرتشي مو . ابلكتابجلا ف برحلا تبشنو ريكأ جوف ودعلا نم.

 دعب هسفنب براح نأ رثآف «ناضمر روشرخآ ناك تقولا نآل ةكرعملا ىف

 ةدع ىف الاجس برحلا تمادو . ربقلا اذه ىف مد قارب ال ىتح ديعلا#

 . لاجلل فلعلا ريفوتا ريبك دهجلذب نم دب ال ناكو « موي لك تاج



 هسا

 «تاسوفلا نم.نيفلأ وأ فلأ ةطببا وبفلغل ايءىجناعاط'سإ :ناكو
 ءادعاللا نكتل و

 ...دلجلا نم مهعسو يف ام لك نودبيوةرسيوو ةنمب منو هراطي ]وإك

 .كاذل لالا أ نم قاق .ناطلشلاو.« اقانث فلغلا عوض وف و

 .نأ فرغأ ن : رك 7 ! لاق نايعالاو: «نايتوم يورلب ل مرات

 .“ ميع ثيدلا ىف 0 دقلو “ ؛ةوقلا نم ةجارذلا, هذه لعد :ماوقلا ءال 'ؤه

 .«ساألا ذه ريبدتبأ دن نأ ىختتإل ناكو .««بجاولا ناك ا قدصلا اود ركذي مو

 6 نحخآ اكول مهنم كلذ. دعب طختل ملاك ديعلا دعب .ؤفاصلتأا كلرح. نم: دب الو

 !الف « ناضمر رمش ةيقب ةقاق :بارخلا تلظو. عضولا اذه مِلع لاحلا رمتساو

 !اومرو ةسمخ وأ فال ةعبرأ ءاذعالا نم ءاج دق ناكو ريمألا دْيع ربشلا ىبتنا

 ”اندونج 7 لاكةالصلا نم انغرف اللف . ةالصلاب انلاختشا تثقو ةريثك امابس انيلع

 ' هما موقاذأ ٍبَقف لغ نم مه.ولق ىف ام أوفشو نيتئام مهنم.أولتقو ةبرق ةيرض

 م + رمأو برششلا نع اوعفاد نيذلا نيمدقملا ءالؤو ناطلسلا افاكدقو ..لاتقلا

 . ىطتماو سوكلا اوقد حابصلا ىفوب ليلا لوط نؤدعتسي ١ وناكو . تالصب

 لق نومدقملا ناكو . ًاسراف نيس# , نم بئانجلا .هلوح نمو ةلف ,ناطلسلا

 .ةريخذلا نزاع دنعو نيحاجلاو ةرسدملاو ةنميملا ىف ميفقاوم اوذغنإو أودفو

 'كناكم ىلإ بهذإ» نأ : رمأو رالا بنهيسلاب ناطلسلا | حاصو , ةتاسلاو ةمدقملاو

 .نوعب مويلا رءألا اذه نم غفت ؛ نأ دير 5 تبطتسا ام دهاج و أرذح ,نكو

 ركفر ةرسيملا سد ىلع بهذإ ٠ نأ ريبكلا بجاحلا رمأو © : « ىلاعت هللا

 د تأ لإ ] ودعلا ىلع رك ني اتاكرحأ بقداو انرمإل صاو ايم

 'يكيلإ لسرأو ةكردملا بقارأسو هتارشنم 0 دالاشمنلا لمحو هتئميم ىلع

 10 بج اهلا لأقف . لاجلا' رواطتي فنك ىو ىح نيحانجلا نم دادمإلا

 .نيكترأ.ناطانملا رمأ مث . كاسم داس كلّذكو رآلاءليسلا قامو :ةغاطو

 ,شرراف :ةثايسميو قارنا ناسزف ئوقأ نم. ةثايسمت 'عم'ةقامللا لغ نكي نأ



 سا تا 0 5

 ةمآرد' قب زطلا شرحا وبتادادمإلا للخ ثدحال يح .تفتلا“# لاقرو ىدنهم

 اقف .:نيلفصن 'هرطشاق فضلا نم رفب انش. نم الجار. تْيأرااذإ ىتح ةقيقذ»
 .:راسو ذه لمفأش-

 "نظتا ىح ليلا كرحتو ةلسفلا قاس رومأللا هذه نم قاطلسسلا من غيفأ ايلف

 سوكلا تا اوصأو لاجرلا جيجض نم أر ئاح كلفلا نأو تكرحت انندلا نأ

 شيج ى ودعلا رهظ قيزظلا ىف اخسرف شيجلا عطق اءلف . لوبطلاو قاوبألاو.

 تدتشاو . كولملا مهر بسح ةئبعتلا تمظن مْ . ةلماكت الآو ددعب ادج ىوق

 نحن نيأ فرعن ال نيدراحما ريع.نم ىلاثمأو تنكو . لئاسولا ىشب برحلاا

 . ريصملا نوكي. فيك الو ايندلا نم

 مهضعب“ سأنلا ري مل ىتح ٠ عقذلا راثيو ربظلا ةالص دنع حيرلا تبهو

 أديغي ىسفت تدجوو ؛ةفصاعلاسي رلا هذه بيس ةئيعتلا ماظنها/« لثخا و « أاضعبب

 . ديبعلاو نابلثلا نم ىعم ناك نم ضعب انع دعتبا دقو « باقلا ةليف ءارو

 جتفلا انأ تدجو انهو « ريخآ ل7 قوف انسفنأ اندجو ذإ امظع انعله ناكو

 نكي ل ذإ ىبي ناكو هناملغ ,زم ةتسوأ ةسمخ ناصحلا ىلع نم هلأ دقو ىتسبلا

 تلق ؟ لاهلا فيك لاق فأر الف . سرقتلا ملأ قم هناصح ءاطتما ىلع ردقي

 ايو . ةريخلا تدازو ته ةفصاعلا هذه نإو ةكريو ريخ هلكف قلقت الا

 ةليفلا ىلع نم لزن دق ناكو ناطلسلا ةلظم تربلظ ذإ اذه ىف رلكتن نحن
 « نوعردم ميلك ةصاخلا نم مالغ ةئامسمخ عم اركنتم ءاجو سرفلا بكرو»

 تاقف . بلقلا ىف ءادوسلا ةيارلا تيقبو ةريصق ةبرح ناطلسلا عم ناكو
 فوررعم فلم اذإو ) ادبأ ,ىش ثدح مو ناطلسلا : هاج دق مهتفلا قال

 نايرجبي.رالاسيتنلا' دمتم ىلتخلا كريمأو ىئابس باجحلا رنيكدمتعم عيب
 نإو ىه. اك ةثيعتلا نإف ناطلسلا يلقي. ال » : نالوقيو ناطلسلا' ثيخ ىلإب



 سس إب منسم

 ةةثالثلا نيمدقملا _.رككلو .اودارأ ام ىلإ !دبأ اولصي ملو نوروبقم ءادعأالا

 هلام محد ةريخ عم انشيج باق ىلإ اوهجوت دق« وغببو دوادو لرغط“ مهف

 ناطاسلا .ناكو..« انتبجاوم ىف اوحبصأ دف نيمدقملا نم مريغو نيبلانيلا

 .هاجتا ببسب باقلا نم.خلسنأس ىتإ » امل لاقف بلقلا ىف للخ عوقو ىثخم
 .نأ دنجلل اولوقف « انتامح لمح ىتح دعي نيمكلا نإو ؛ انوحن ةثالثلا ءالؤه

 .« لجوزعء هللا ةوقب ةمداق ةلصافلا ةكردملا نإف أديج ةطيحلا اوذختيو اوتش

 ااوتبثا » : دنجلل اولوقيل بلقلا ةيحان ءابقنلا ناطلسلا ريسو ؛ نيعرسم اداعف
 ااواحاو ىلإ اوعمتساف نيككلا ثددعأ ىنإ )و مكل ةرجتم ودعلا شيج ةرثك نإ

 ,ىدغتكي رمأ مث مثلا رمآلا ىلع مداق انأو معم |وكبتشي يح ودعلا ةرسيم لع

 .ناطاسلا بطيل باجأف ٠٠ نيعردملا نم عاجش مالغفلأ اروف "ىلإ ثعبا » نأ
 اوزجعو ءادعألا ءاج دقو بلقلا اذه عرعزي نأ عيطتسي ال هلك ملاعلا نإف الإ
 . امهنك امأ ىف انترسيفو انتنميم نإو

 :ةلاجرلا نم نافلأو نيزرابملا ناسرفلا نم نافاأ مهعمو نادلغلا ءاجو
 .راسو سمرلا انع هللا ىضرناطلسلا ذخأ و نيبروغلاو نييونرغلاو ه/هنييناتسجسلا
 مش« همم تنكو . لجرتو رخآ الث قتداد رهجلا ريبكلا شيجلا اذه عم

 .لت ىلع اهودفر دق أوناك دوس مالعأ ةثالث دعب نم تيأرف 2 نع تدعترأ

 'أوناكو « ةقجالسلا نيمدقملا ةثالثلا مالعأ اهتيأرو ' البق تيثأف لامرلا نم
 .نيب يف ءارحصلا تاكو باقلا نم مهيل] حبا دق ناطاسلا نأ اوفرع دق
 ؛ ةضيرلا عوردلاو ةليوطلا حامولا مهعمو ةلاجترلا ناطلسلا لزْنأف نيلثلا نيذه
 1نلذ سراف فلأ نييناجلا نم 0 ريسو . سراف ةئامالث مر ىلع ثعبو
 3 ممادو نم وق انناسرف ىدبأو ؛( مهح حامرب انلاجر ميفتوأ ءارحصلا' اول

 ااذاأ ابلمحي ناكو ةوبرلا نم عقت ءادوس ةيارب اذإو لاتقلا سيطو ىمحو
 . .ءالخلا ىلإ هلاجر رقبمتت دقو « دوأاد ةياد تناك اهنإ اولاقو نيعردم سراف



 مس مو سس

 ناملغلا مدقتف . « ءانبألا اهيأ ناه » : حاصو ةعرسلا ةباغب ناطلسلا راسو

 ءادعالا ىلع نينكلا دونج عقوو « لتلا ىلع فقاو ناطلسلاو نيعرسم

 سشراف عم تنكو « نوكي ام ىرأل ىناكم ىف ادماص تيل دقو « عقنلا راثو

 هيلع ىلوتسا دق ناك ىذلا ناطلسلا ةلظم دعب نم قمرأ انأو ةاجنلا بلطي

 نأك ىتح فويسلا ةعقعت تلعو حايصلاو ةجضلاب ةحاسلا ت'التماو علمل

 نم فويسلا ضيمو ىرأ تنكو قراطملاب نوقدي لجر فلأ فلأ

 ش . عقنلا للاخ

 ( دوادو ىرنجو لرغط ) ةثالعلا ةوخألا مزهو مستفلاب انيلع هللا نمو
 ناكو ناطلسلا ءاجو . دحأ ءادعألا نم قبي مل ىتح اورةهقتو مهعم نمو

 ىتح سرافلا اذهو تعرسأ دقو « خسرف فصن ودعلا بقعتف ةليفلا بكري

 اوأنهو * ضرآلا اولبقو نومدقملاو ريبكلا بجاملا ءاجو ناطلسلا انيقل
 ىلع مايخلا ماقت اولاق « كلذ دعب ىغبني اذام » ناطلسلا محلأسف « حتتفلا

 ودعلا ىم دقلف نيحرف اهب لزننو بناجلا ىلع هوم ربت نم رسيألا بناجلا

 بقعتيل ناطلسلا هنيع ىذلا دئاقلا بهذي ىّبح كلذو ايساق اسرد ذخأو ةمرملاب

 . نيمروملا

 كيخسرف مرأ ىف ناطلسلا بهذ ول !ذبح » : ليلجلا دبع نسحلاوبأ لاقو

 ميفأش لصأتسن ىتح ىرخأ ةقشم كلذ ىف المحتم ةحناسلا ةصرفلا هذه ىف

 ةلصلا تناكو « هرجو ىف خرص رالاسببسلا نكلو . « ناطاسلا لني كلانهو

 .:« ؟ كدح مرأت ال اذامل برحلا ىف ىتح ملكدتأ د : لاقو ؛ ةئيس امري

 43 دأو ها/* مهي لح ناطلساا رك.دتسي ملو . نيمدقملا ةيقب هيلإ ثدحت كلذكو

 وه نيكسملا اذه هادبأ ىذلا ىأرلا نأ كلذ دعب نيبو . نسحلا ىبأ لع

 .'مبلش اوعفجي نأ اوعاطتسا امل ةقجالسلا بقعت ناطلسلا نأ ولف .باوصلا



 مسسسم ملا ميس

 ءال وه :لْضي نأ دق دقف .قلاخلا ةدارإ ىلغ ولعب ال قؤاخلا هديرب أم نكلو

 ىريي اولسرأو . ءاضقلا مفد ىف ةليحلا نوكنب فيكف « ةلزألا هذه ىلإ موقلا

 قروب اوبهذف”« نيمربملا ةةحالا نيمدقملا نم ةعامج عم تالبطصالا دئاق

 يف اوثيرثو « ءىث ىلع اوردقي مو مهلك اش ىلع ناسرفلا نم ةعامج عم ىرقلا

 : اولاقو ناطلسلا "ركسعم ىلإ نيعجار اوافق ءاشعلا ةالص' نيحو « ام ناكم

 ؤدعلا بحسنا دقو انذعف : اجنر' نم ادحأ لج مو اديعب ءادعالا بهذ دقل »

 كلذل اني ملي نأ انيشخو « امم ريسلا تال آ انعم سيلو ؛ ءارحصلاو لامرلا ىلإ

 نأ ولو . باك ام دعب ايف ركذأسو . رذعلا اذه |وعنطصا دق اوناكو « ثداح

 تلق ىنكلو « هتمرب شيلا هعبتل ءادعألا قحالو لون ثيح لذني مل ناطلسلا
 ءانثالاهذه ىفو . هئاضق نم بربم الو ناك امب ىضقو أشي مل هركذ رع هللا نإ

 ةايح هللا .لاطأ : تلق ؛ ؟ ناكشم رصن وبأ نبأ » : الئاق ناطلسلا ىنادان

 اءلف ممعم تنكو ةليفلا ةقرف مامأ ىنزوزلا لبس نأ عم ناكدقل « ناطلسلا
 ؛ انه ىلإ تثج مث ؛ امهلع اديعب اديحو ىتتدجو عقنلا راثو حييرلا تفصع

 باتك بتكيل رصن ىنآل لقو بهذا » لاقف . نيمأ ناكم ىلإ 1+ امبلعلو

 ابهذإ" لاقو نيبيقنلا ناطاسلا رمأو تفرصناو . ةعاطو اعمم تلقف « حتفلا
 انغلب ىح اليوط انرس دقو ىعم نابيقثلا ءاخ . ركسملا ىتح لضفلا ىنأ عم

 ءابقلا ايدترا دقو نيسلاج ىفزوزلا لبس انأو ىذاتسأ “تدجوف ؛ ركسعملا

 تسلجو ىناوعدف. متفلا مأب افرع دق اناكو نيج رسم امهيئاصحو ءاذحلاو

 لاوحألا نع ىيلأس مث.« مئام معن » رص وبأ لاقف . ناطلسلا ةلاسر تغلبأو

 نسحلا وبأ ىأر ام باوصلا نإ » لبنم ىبأل لاقف « ءىش لك هيلع تصصقف
 هجولا ىلع رومألا ىف ريسيل ناطلسلا اذه كرن نوديري.ال مهكلو ليلجلا دبع

 متفلاب ةئنملا امدقو . ناطلسلا لابقتسال اماق مث نانثالا ساجو « . حيحصلا

 عجر الو « افرصناو انذأتسا مث « ءازآلا نم امام ايدبأو هاب كرابملا



 سل م سس

 زصعلا ةالص دنغو « هخسن ثدعأ.مث « متفلا باتك ريظست ىف عدبأ ىذاتسأأ

 ىلإ ادغ بهذنس انأ 'فقرعت نأ كيلع ه : هل لاقو هبرسو هأرقف ناطلسلل هعفر
 « نيرثبم لسرلا هب بهذيسو ؛ رخآ ا اتك بتكنس امغلبن نيحو سخرس'

 رحبلا هنأك رم ةفض يلع هدنجو ناطاسلا لون ؛ ؛لاوش نم ثلاثلا « ةادغلا فو

 انورأ نأب اوفتك او ؛ ؛اويراحي مل مينكلو «ودعلا | عئالط كانه تربظو ءاعاست

 : اهؤام فج دقو انارخ سخرس ةئيبم انبأرو « نيعجار اوبلقنا مي

 قارب بيسإ ركفلا ىف ناطلسلا قرغتساو . ة ةرماع ةرهاز لبق نم تناكو

 نم افلص رثك أ سانأ دجوي نأ نكموأ » : نايع الل لاقو ءانه ودعلا ةعيلط

 مبتتعأ | وش نل ةعيزهلا نم هب اونم أم دعب مينأ بسن انك دقف ؟ ءالؤه

 ءادعالا نيطالسلا مزيي امتإ » : اولاقف . « موك ناخابو نوحيج دنع الإ

 نييناخلا مزه دق ( دوم ) لحارلا ناطاسلا نإف « ةمئاق مل موقت ل ال ثيحب

 اذإف ناطاسلا ىلع نيجراخلا نم ةئف موقلا ءال وهو . كلذ دعب مِهنَم درف لإ م

 .« ةيلغلا نم اوقل امم رثكأ نوقليسف ةدوعلا ىف اوركف

 ىلع مهئأو « اوداع دق ءادعاللا نأب ءابنألا تءاج رصعلا ةالص دعبو

 نونلا اذه ىرجب ليوحن ىلع نولمعي مو 3 أوعمجل دقو ؛ نيدكسرذ ةريسم

 .ناطلسلا زدص قاضف . لاتقلا ١) نودواعيس مهنأو 2 ) هئطاش ىلع مي ل ىذلا (

 نأ ابيفو ؛ نيبنملا نم بتكلا مهعمو ةاعسلاو سيساوجلا لقأ“ ءاسملا ىفو

 ةبجاوم باوصلا نم سبل هنأ د : ىلع اوقفتاو نوردتي اوثيل لق ءادعالا

 وغراف نو ةيرحلا انديلاقت لع ةلظن املا بعل هنأو ««:فاصملا ف ناطلسلا

 قرفتن الأ بجو « ةمرملا هذه انتباصأ“دقلو.: ةمتمألاو لاقثالا نم لابلا

 قيملا ليقأو ءاتشلا ىضقنا دقؤ' , اه راكوأ ايضار انع'فكيف هقلقن ٌيَح

 امأ , ربصلا ىلع ردقت دربلاو رجلا ىلع دلج انلو ةيداب لهأ نو



 هلل 08 ب

 عم ةمواقملا نوعباتسي فيكالإو 5 4 مه ةقاط الف  هشيجو ناطاسلا

 6 نودجأ ريس دن ال مم 08 بعاتملا: هذه

 «هرمأ ىفراخ سأيلا ديدش ناكو ؛ ناطملسلا ىلعبتكلا هذه ىذاتسأ ٍض رعف

 مهربخأو ايعألاو ريذولاب ى 1 ةخا لابقتسالا نم يف نأ دب انا و

 لمعت انإ اولاق ؟ ىأرلا ام ناطاسلا مبلأسو ٠ بتكلا مهيلع أرقو ءابنألا هذبب

 انه اه قبن نأ نظأ نإ هاج لاق ؟ ناطلسلا ركفب اف انالوم هب ىمأي امب

 دوعن ال انإف اومزه اذإف « افاصم ؛ ىرخأ ايرح لعشنو ءارحصلا تالآ دعنو

 ىف ركفن نأ بجي د : ريزولا لاق . نوحيج ءىطاش ىح مهدراطم نع

 انيبو .« لاحانم ةرطاذملاو ةيئاوم ريغ فورأفلا نإف « هذه نم ريخ ةقيرظ

 كلذ ناكو « هنايرج عطقني رملا اذه مام اذإ وحنلا اذه ىلع نو دجتي م

 اقيض ناك ىذلا انركسعمب طاحأ هنإف ودعلا انةءيلط تمجاه دقو ؛ ىحضلا ىف

 ىف رأ لو . بلقلاو ةرسيملاو ةنميملا نيب ةعس نم نكي مل ثيح ةكباشتم همايخو

 نايعالا ءالؤد وحن ناطلسلا هجتاو . وحنلا اذه ىلع مقأ اركسعم تقو ىأ

 هنإف هناكم ىف ناطلسلا قيل » اولاقث . « بكر ىحاوموق هلل مسإ لاقو

 ,ىغبلي ام ىدؤتو بهذل فوس ديبعلا نو ءاو رض مل ءادعاللا ةداق نإ ليق

 ودعلا ومن اوهجتا مث اوفرصناو . « هباطن انإف ددم ىلإ انجتحا اذإو « هؤادأ

 هناربديو « هرطاخ نابيطي ناطلسلا عم ةرّتف ىذاتسأو ريزولا' ثبلو . نيبهأتم

 . اكرصنا مث فقوملا ىلجني ىح ستفلاب نيرشيملاو بتكللا لاسرإ فاقيإ

 ًانيدل ناكو ؛ رابآلا ءام ىلع ليوعتلا ىلإ انررطضاو ىراجلا ءاملا انع دعبو

 ناك ام بلج اوعيطتسي ماو . سخرس نم ةبيرق ةفاسم ىلع انكو ؛ اهنم ريثك

 ىح ةدشب برحلا تمادو . ميلع هقييضتو مش ودعلا ةدراطل جاثلا نم قب

 مهالع دقو اندنج داعو « نيقيرفلا نم نوريثك لتقو حرجو رصعلا ةالص
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 دوقلاو .فءضلا انلاجر لع ذوحتساو « ودملا ةفكىف رصنلا ربظ دقو ملأ

 شيجلا فوفص ىف اوناكنيدلا نويترسلا نوهملا غابأو . مهئارع ثراملاو

 .هذبب ارس هومدقمو شيلا نايعأ لسرأ كلذكو « ناطاسال رابخألا هذه

 'وناك نيذلا دنجلا سعاقت اوكشو « هيدمتعم ناسل ىلع ريزولل ءابنآلا

 : اولاقو رقفلاو فاعلا ةلق نم اوكش اكءانكاس نوكرحي ال

 07 ةنتف ثدحت نأ فان نإ و 4 ريفوتلا لع ص رخلاب انلتق ضراعلا نإ

 .صانمالف ءودعلا ةفك نادجر رومألا ريصم و «دنجللانيبلاقلاوليقلا ىرسام اذإ

 .« رش نم ثدحم دقام ىدافتل ةطيحلا ذاختا نم

 .ةلباقاا بلطو طالبلا ىلإ ءاجو ريزولا بكر برغملا ةالص دعبر

 رومألا هذه لكدل ركذ دقو : ءاشعلا ةالص ىّتح ناطلسلا عم قبو « ةصاخلا

 كداع دقو « رومآلا هذه ىف ىذاتسأ ىلإ ثدحتي قيرطلا ف ناكو فرصنا مْ

 ٠ مايخلا ىلإ

 ”امادقإ دشأو اددء رثك أو ةأرجىوقأو ةوق دشأ ءادعالاداع ةادغلافو

 .فويسلا ةعقمق تلعو فقوملا جرحتو ؛ بناوجلا لكىف انعم هالو اوكششاو

 ,نياعيل ركسعملا بناج ىلإ راسو ايفختم ناطلسلا بكرف . ركسعملا ىف ريفنلاو

 : اهيف لاق ةلاسر ريذولل لسرأو ربظلا ةالص دنع عجر مث « ةداقلا هنع ثدحتام

 ,نايعأ ىدان رصعلا ةالص دنعو « هنيعب هآر هنأك ةجارخلا ىلع هصقام نإ »

 رمعشا لاطأ ه اولاق . ديدش نواهتب ريست رومآلا نأ ىف بيسسلا ام لاقو شيجلا

 ىلع باودلا تفرشأ دقو « ميش فلعلاو ظيقلا ديدش وجلا نإ « ناطلسلا

 انإ » اولاق مث . « سانلا ءالؤه برح ىف عجان ريبدت ذاختا نم دبالو ؛ ةكلبتلا

 كلذكدبالو « اهيلع كماطأ هنأ ىف كشالو ءانراذعأ انّيِبو ريزولل ةلاسر انلسرأ



 ب لج بسم

 :نيذولا لاقف «, لاحلا ةقيّقحج ناطلسلإ !وفرع دق دجلا طسسو نيثبنملا.نيبلملا نأأ

 رطخدقو سمألا ةليل لاوطهيف تركفتدقو اذه ىف ناطلسلا ىلإ تثدحت دقل ٠»

 .« ًارسدل هلوقأ فوسو ناطاسلل هلأ ل رمأ ىلا

 ريزولا لاق“. ىذاتسأو و ريذولاو ناطاسلا قبو ”اعيرج شيلا نايغأ ذاعو ٠

 هارثعا اذإ ١ ئشيجْنأ قملا «هداره اقفو رومألا ريس وناطل مهلا ريع هللا لاطأ

 الوسر لسرأ نأ ىدنع ىأرلاو « ايت دشأ نوكي ودعلا شيج نإف بعتلا١

 لوقيو ؛ مقل ىلا ةمزهلا هذه نم عرف ف مو موحصنب « ىلق نم ميحصلي

 مكب ردجالاو « دحأ مكنم قبي نل هنإف ىرخأ ةرم لاتقلا ىلع متمزع اذإ هنإ مل

 مكيرقت لبقيل ناطاسلا ىدل طسوتأ ىتح ةعاطلا !وربظتو ةرذعملا اومدقت نأ

 ىحهيلإ ددوتأو ؛ ةأيحلا ىلع اصرح ناك برحلا ىلع ممادقإ ن نأ هل نيبال و ؛ هنم-

 ةدعاق عضن ىّبح لس رلا لدابتلو ؛ دودحلا هذه ىف رمتأ اوقبتو ةأره ىلإ بهذي.

 ناطلسلالاةف . « لاو>اآللا كلن رقتستو . كوكشلا هذه لوزن ىّتح كلذو ةتباث

 . نجع نع هنأ نافرعيس ودعلاو قيدصلا نكلو اديدس ودبي ىأرلا اذه نإ

 :ريزولا لاقف:

 ربخ دقو «نيملاس لاخلا اذه دومسو لسأو لضفأ هنكلو « كلذك هنإ »

 هجوتي هنإف لاتقل ةين ناطلسلل تناك اذإو « رومآلا ريصءفرعو مهحلاتق ناطلسلا»

 اهأرن ىلا انطورشثىلع اوراس اذإف « ناجرهملادعب أ ريصبو ًابهأتم ةاره نم مهلإ
 « صانم ني> تالو : ىزلا ليسلا غم هللاب ذايعلاف اوبأ اذإو « روما رقتست"
 ذختي يكل كرامملا هركف 4 ,فلمعأو ًايلم هريدتو اذهىف رظنلا ناطلسلا نعمأ اذإف

 . « ىأرلا اذهب لمعيس هلإف ًارارق

 ىرالأ لاق وىادان هتميح ىلإ ىذاتسأداعالو . ىذاتسأو ريزولا مجرور
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 داعأوةبينه تكس مث . تاضفلا هذه. رث ملو انتم انتيلاب.. روما تغليدح ىأ ىلإ

 .نإناطاسلا كوقي 5 لاقو ناطلسلا | رارق ف ريزولا ىأرو ىرجام لك لع

 .نإ ىضفلا ابأ اب ىل لاق مث , هيأإ انئجات ردم او رمأ اذهو رجع اذه

 «ىروذو» ةأره ىلإ بهذي ىتَ الماك متي ريبذتلا اذه لعلذ ءاباوص ىأر ريزولا

 .قالتنس انإف ؛ لابلا لغشت ةنتف نوكستال ىتددهجلا ىراصقلذب ىغبنيف «ةماركلا

 .ثيدحلا اذه نمغرفت اندك امو . ريخلا لك لجو رع هللا ءىمأو ؛ زجعلا اذه

 ىذاتسأ ماقه «كوعدي ناطاسلا نإ لاقو ناطاسلا لبق نم شارف ءاج سس

 ىادانوىذاتسأ داع ىتح ىليللاطو نزالا ديدش ىتميخ ىلإ انأ تدعو . بهذو

 .ثيهذ نيح هاكرخلا ىف ناطاسلا ناكد : لاق ىدحو هعم ثيقبو هدنع تيهذف

 لوطيو دقعتي رمألا نإ » ىل لاقو هعم أوناك نم جرخأو ىددو ىنسلجأف هيلإ

 :نأ اندهاشو انررق دق نآلاو « فلص ىف نومروملا ءادداللا داع دقو « ىرت اك

 ,ىغبط أعإو ؛ تافام تاف دقلو ؛ ام تناك موعم ىثابسو ىدغتكي ةراخ

 « ممرمقت ىتح لاقثأ مبعم سيل ءايوقأ : مباثم افافخ الاجر مهتلتاقك لسر نأ

 .نيميظعلا ني دياقلا نإف ءرمأللا اذه ىف مالكم لك ىدأ ًافاش اباؤج دج مو

 «رماللا اذهل فشاكال نأنايريامهو ؛ءادعالا ءالؤهدب ىلع اعضعضتو أمزه دق

 .ليح هل هنإ « ههنك مهفأ ال رخآ نار نم لحد رزولاو «ايهرذمت ىح كلذو

 دالاسممسلا ىلإرمأألا لوقثال لجر تنأو ءاذهىف ريت دقو ؛ هي !]ليح أآذهو

 « ةاباع الب رمآلا اذه ىف 'ىر انع ىنثدك ؛ ريخلا ريغ ىغبت الو قدصلا الإ

 هذه ىلع ىضاآلو ىرئاع : ىحراصت ىانلاجر راس نود كياع اندمتعا دق انإف

 ربع هللا لاطأ : ( رصنلا وبأ انأ ) ثقف . « ريخلا هيفام نيبتو ؛ ىسفن ىف ةريحلا

 حالصلا ثيبأ ىح © ىريءاذام ؛ هريمض ىقامب ىالوم ىحراصياف 'ناطلسلا

 .ىالوم ىأر فرعأ نأ لبق ءىشب بيجأ الو ءىدلع ردقب باوصلاو

 .دنع مويلا سيئرلا"ذاتساللا هحرتقا ام تبوصتما دقل » ناطاسلا لاقن
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 بهذن نأ لع«بائذلا ءال ؤهعمماص ماختإل ه8) لوسرداقيإ نمرصعأا ةاللح

 ىلا دادمالا انيلإ ىقأتو شبجلا حيرتسي ىح فيصلا اذه اهب ىضقنو .ةأره ىلإ'

 لكسب رومآلا سوسن مث « ةحلسسألاو لامججاو لبخل |: نم « ةيزغ نم هدير

 سوطو كبش وب دصقنس ناجروملا لبقي نيحو .انثادعأ.ماظن انفرعنأ دعب رخآآ

 رطخلا نم مل نوكي الو ًافافخ مهراحن !وتبثو انا !وضرعت ذإف روباسنو

 دعنسو ءاسنودرواب ىتح مهرثأ ىلع ريسن انإف اوعجارتو اوتبث ملاذإو « ناكام

 .« هللأ قيفرت ناسارخ مهم ررطت ىشس ءاتشلا اذه ىف رمآلا أذهب

 عيطتسي ؛ ةداقلاد-أ وأ ريزولا نأ نظأ ال ىنكلو « ةبئاص ةرظن هذهث اقف

 ايف مزوب لو تماق دق ابرح نأ نيح ىف ةاره ىلإ ناطاسلا دوعي نأب ريشي نأ

 دقل ا ا املا مدل نأ نوفاخم مهأل امام ودعلا

 شأ ال كلذك انأو « انه ىلإ ةدوعلا ىلع ىنومتلمو لاتقلا نع متسعاقت

 :ناطلسلا لاقف . اهنعلاؤملا بو ةاكشم كانه نكلو . ىأر نم سل هنآل أذهب

 اهؤلم ضرأ وأ ىرخص ناكم هل ذختأ مي أ الكان ركسعم ىرأ ىنإ تلق ؟ ىهام.

 اهرام داصح نآ ءارضخ ضرأ لع ه 9 ميقي ودعلا نأ نيح ىف ؛كوشلا

 نأ انيلعف نمت امأ « ىراجلا ءاملاو جلثلا مهبدأ رفوتيف « رامنألا اهف ءابتالغو.

 ىغارملا ىف ىعر ماج ؛ ةيداج رامنأ وأ جلل أنيدل سلف ؛ رابآلا ءام نم برشن

 مزانف نح امأ , ةديعبلا نك املا نم فلعب اهوتأب نأ مرودقم ىو ةبصخلا'

 : ناطلسلا لاقف . ركسعملا جراخ ىعرلا ىلع ردقتال اهنإف ' انمايخن ايخن باوبأ انلامج-

 لامحأ انعف نحن امأ ؛ نوديري 5 نوكرحتي مف لاقثأ موعم سل مهنأ كلذ بيس

 لاح الا نع انيلخت موزل ىرأ اذهلو« رخآ لمعب مايقلا نع ابتياعر انقوعت ةليقثت

 ى رخأ ةلأسمو : ثلق . مهيلع ىضقت نأ عاطتسالا نف ريبك رطخ ءادعألل سيلو.

 نايعأو باجحلا ريبكو رالاسهسلاو رزولا روضح الإ اهيف ثدحتلا مقتسيال
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 ةمكمم ةطخ'ىف رواشتن'ىتح ًادغ سلجملا دقعت نأ ناطلسلا ىأ داذإف ءشبجلا

 طلسلا ةانح هلأ لاطأ ىرخأ ةلأسم كانهو تلق انسح لاق . اهذيفنتب موقنو

 3 | عمتسأىفإف ابحضوتواهركذت نأ بجي لبهم؟لاقف . اهركذ نم لجخأ

 ةقجالسلا رمأ نم ناسارحت ىف مويلا ىرجام نإ « ناطلسلا ةايح هللا لاطأ تلق

 ثدح مو ظ حضأ وو فورعم تاناسملا باصتغاو ةلثااو لتقلاو داسفلا نم

 هذه لك عمو ظ خيراتلا ىف هنم ءىشث ركذي م لو « ةريخالا ةنس ةئاملا هذه ىف هلثم

 ل العو رع اطلس .وس موق نانا« ميورح ف نور م رف مانألا

 « ةعيربشلاو كولملا ىلع ةفقوتم ايندلا رومأ نإو « مرصنو ائيلع سانلا .الؤه

 زع هللا ناكاذإت : نادعابتي الو بنج ىلإ انج ناريسي نامأو: نيدلاوةلودلاو

 ؛موقلا ءالؤه لاثمأ نم هرمأ لع بلغي ىح ناطلمس ١١ نع هتيانعب لخت دق لجو

 ىعري فيك ناطلسلا ركفتي نأ بجيف « هيلع بضاغ ىلامعت هنأ ىلع ليلد اذبف

 ًادحأ باصأ اءلظ نأ فرعأ تسل ناطلسلا لاقف . هيدلهتلا ابعدوأ ىلا ةئامأللا

 ىلع ىرجام نإو هلل دما : تلق . هللا ةاضرم هيف عارت م | ءىثلع انمدقأ اننأ وأ

 رظنلا ناطلسلا معني“ ىةقفش نع هلوقأ امإَف لوقأ 9 بدلا ءوس نمواسل

 عرسيلو رفغتسيلف رافغتسالا رمآآلا بجوتسا اذإف : لجو رع هللا نيبو هنيب امف

 روذنلا رذنيلو الاهتباو ةبانإ بارثلا ىف هبجو غربو هبد ىلإ عرضيف ةليللا هب

 ؛ هل هللأ ةرفغم راث' ] دغلا ذنم ىري ىح هئم ردي نوكي دق ام ىلع مدنلا ىدبيلو

 نيبو هنيب بجاحال يوك داقتعاو ةرماع بولق نع رداصلا كولملا ءاعد نإف

 نذأ دق هنإف هيلإ ثدحتلا ف ة-ارصلا هذهىلع ناطلسلا ىمولي النأوجرأو « هللا

 . ملكتأ نأب ىل

 تثدحت دقف كرذع تابق دقلو « اذكه لعفأس لاق ىدالكنم تغرف ايلف

 يك ثدحتو انيلإ عجداف ؛ كيلع ىدلاو ةمعنو معن ق- تيدأو نم أ

 تفرصلاو ةيحتلا ثيدأف . نيصل#لا نم كنإف كحصن مالقو « بحت م ءاشت
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 طخيس مأ.ناط ناطا أ هب ؛ىضرأ ىردأال انأو تلقام لع أريخ هللأ يرجي نألمأو

 . « ىتمذ هنم تأر 1 ىنكلو هيلع

 ,رمع هللا لاطأ : أذه لع صو نيح ىذاتسال 2( لضفلا وبأ انأ ) تلقف

 ةلودلاو ناطاسلا ةمعن ق< تقو كبجاو تيدأ دقل ءذاتسالا ىالوم

 رادو ناطلسلا ةرضح ىف سلجا همم عمتجا ةادفلا ىفو .تعجر م . كيلع

 ءادعألا هلاق امف رظنلا اوداعأ مث اهيف اورواشتو عيضاوملا ىّتش ىف ثيدحلا

 ,ىح مهحصني الوسر ريزولا دذوي .نأ ىلع ىأرلا رقتساو . هيلع اومدقأ ايفو
 .مهعضد ىلإ اودوعيو « نيتعاملا نيب تاضوافملا رددتو « اوقرفتي

 بابسأ ىلع ىضقيو « رومألا أدبت ىح « ىماللا لوأ هيلع اوناك ىذلا

 . رفانتلاو برحلا

 ىعواملا رصن ابأ مك اهلا ريزولا ىدان , ناطلسلا ساجم نم ادداع ايلف

 ؛ ىولعلا ادمح اليوط انمز مّدخو احيصف اءاجش الجر ناكو ىنزوزلا

 ناطاسلا هفرع ىولعلا ةافو دعبو « لامعالاب سرمد اًمح امظع ادئاق ناكو

 . اهرشو اهريخ برعلا نوئثب هيلإ ديف هتيافكو هنرادج ىلع عاطاو
 أ ركذت الأ بحي » لاقو تاداشرإلاب هددزو رمآلاب ريزولا هيلعأو

 ىب طبن دقد ريزولا ثنك امل نكللو ؛ رمآألا اذه ىلع علطم ناطلسلا

 نم ىل صانم الف ءادعألاو ءاقدصألا رومأ ربدتأ .نأ "لعد نييلسملا رومأ

 « ق> ريغب ءامدلا قارت الو فويسلا دمغت ىتح « مالا اذه ىف ثدحتلا

 : متلتقو متكلم و م'مزهو قاشملا فونص ميد دلو « ةيعرلا نمأت ىتحو

 كرام نع عجري نأ ادغ هنإو ؛ كل اودع ميظعلا ناطلسلا اذه نم متلعجو

 .ىرخأو ةنوأ نيب ءأ رحصلا هذه ىف نورفلظت منك اذإو « يلع ىذشي ىوح

 . اذهب مكل عيفش ىإف مممطأو متعذأ ع كنأ ولو ؛ هيلع لوعي ال انف« « ةمينغب
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 ىلع ميا امو لدجلا كاذو برالا هذه ىلإ مهب أدح أم هنأ هل نييمو « هدنع
 مهتايح ىلع مهنوخ الإ تتشثلا اذه ىلإ مهعفد امر بعصلا بكرملا اذه
 « رارق اهف مل سيلو اهحر ىلع ايندلا مم تقاض دقف « مطافطأو مماستو
 نودؤي مهنإف ؛ ةيالوو ىعرد مهحنمو ؛ هفطعو هتحرب مهلمش ناطلسلا نأ ولف
 : بورلاو تانحاشملا هذه نم هللا دابع معي رثس كئدنعو ؛ ةعاطلا بجأو
 . « ادغر اشيع اوشيعيد اوحرتسيف هوةكسيل اعضوم ممل نيعأف اذكه لعفأسو
 رتافلا فيعضلا « انيح ىساخلا ىوقلا ثيدهلا نم وحالا اذهىلع هيلإ ثدحن و
 م املا راسو ٠ هلسرأ مث ةظعوملاو راذنإلاو ريكذتلا ىف دّدشو « رخآ انيح
 ريبكلا ريزولا ةلاسر بابسإب محل حرشو نيخافجلا ةقجالسلا و ىعوطملا
 نم فرعي ال ناطلسلا نأ مل مسقأ و « اهنم ريخلاب مهيلع دوعي ام مهبل] نيبو
 نيدلسملا رئاس طلاصمو مهحلاصم ىلع رهاسلا ريذولا نكلو ءائيش هتطاسو رمأ
 . ايادهلاب هيلإ اوثعبو اقئال انكم هولزنأو هولجيف « مييلإ هثعب ىذلا وه
 «ريزوان ويبي هجو ىأ ل عوةلاس رلاهذهىف اورواستو مؤاسؤر درفتا م4
 ىلع مهأد رقتسسأو نوربدتي ادذخأ م « ههوجو لك ىلع عوضوملا أوبلقد
 ناطلس دوعسم نإف ٠ «ديدسا ريزوا) ىأر هيلإ ىهتا ام ىلإ اوبتنا نأ
 ةيلغلا نأ واد ءهل دح ال ام تابالولاو نأ رلاو شويجلا نم كلب ميظع
 ضعب انذخأو تارم ةدع هدنج أنمزه اننأ مرو ءةدع تارم انل تناك
 هياكل ديدش انقاذأ هسفنب دنجلا اف داق ىلا ةديحولا ة رملا ىف هنإف « تايالولا
 نأ انظح نسدح نم نآكو ؛ انلافطأو انئاسن نم وأ انم ددحأ مس ال انيقعت هنأ ولو
 اءلف .« ريزولا هلوقي اهف وه اقح انحلاصو ءانرثأ لع تأي ملو هدب ركسع
 ناطلسلل مءالو هل اوررظأف ىعوطملا احلا ةادغلا ىف اودانىأرلا اذه ىلع اوقفت
 نآلا هيلعنأو ريبكلا ريزولا ىأر ام ىلع نحت » : اولاقو « ةباعرلاب هوطاحأو
 هيلإ انعيفش نوكيف « ناطلسلا دنع انرمأب ىعي نأو« هتناكمو هتمظع نيبي نأ

 ( ىقريبلا بح ع١ ع)
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 قبنو اهيف نكسنا ىعارملاو ةيدوالاو ةيالولا انحنميف « انع هبضغ بهذي ىّح

 نشو بهلا 1مم ناسارخ لهأ ميرتسي أذبيو « هتمدخ ىلع نيماق هلود ىف

 ةلصفمةلاسر ,هولمحو ىعوطملا مالا عم مهاقث نم ةعامج اونيعو .« تاراغلا

 ركسعملا اودلِب الف « مهاسر عم هوداعأو ىعوطملا ةدافو اونسحأو ءاوأر امب

 : هل لاقو ىرج ام ليصفت هل حرشو ريزولا ىلع لخدو ىعوطملا ماحلا ,رمدقت

 ريزولا ىأر ىلع ةقفاوملا ديفي وحن ىلع مهلاسر تناك نإو ةقجالسلا نإ

 مهسوؤر نم عزأت ناو لوق ممل قدصي نل هنأ الإ «ناطلسلا اضر ساقلا اهفو
 ىلع تضرع دقلو « اوءدهي نلف مه امأ « نيح ىلإ أدهتس اهنكلو« محلا ةوهش

 لاو>ألا هذه ىلع ريزولا فقو ايلف . اخلاص هأرب امب لمعي ىتح تيلعام ريزولا

 ىدأ لوسرلا نإ مث هركشفهب ءىخل «نيخافجلا ةعاملا هذه لوسر ةادانم ىمأ

 ىلإ هوبمص كلذ دعبو . هئادأب فلك ىذلا رماأللا ركذو ةعاطلا رهظأو ةيحتلا

 . هتدافو اومركأو ةفايضلا رصق ىف هولزنأو جراخلا

 ةجاولاهعم ناكو ناطلسلاب ىلتخاف « ةيناطلسلا ةرضحلا ىلإ ريزولا بهذو

 ثوعبم ةلاسر ىو ركذو ىعوطملا احلا نم عمسام صقف ءرصن وبأ

 هنم ربظي ىرحب ىذلا اذه نأولو لاق ءىث لكناطلسلا نيبت اءلف . ةقجالسلا

 هيضتقي تقولاو ةحلصملا هيف هه ريبكلا ريزولا ىري هنأ الإ ءانزجع

 هعم ناكو لوسرلا اعد ةادغلا ىف هنإ مث . ريزولا داعو . ىغبني اكهب لمعيلف

 ةلمجلاب و هلع بحي ام اولمعو هيف ثيدحلا بجي امع اوثدحو ء رصنلا وبأ ةجاوخلا

 اوميقت نأ, هتمنقأو ناطلسلا دنع كل تعفش ىإ ٠ : لوسرلل ريزولا لاق دقف
 هارفو دروابو اسن ةأره ىلإ بهذن نيح مكيلإ مست نأ ىلع؛ من ثيح نآلا

 اوضرعتت الأو نيدلسملا اوذؤت الأ طرش ىلع «دودحلاو تاوارحصلاهذهو

 ١ وكرتت ْنأ مع مْ ( ةنتف اوغبت وأ الأ ومأ اورداصت الأو مرا رشأ وأ مهرايخل

 , متماقإل تنيع ىلا دالبلا ىلإ اوريست نأو نآلا اهب منن ىلا ثالثلا عاقبلا



 سا م سس

 'ضورفةيدأتل ىرخأ ةرم مكلسر نودفوت كانهو.«ةأره ىلإ بهذتو دوعن حس

 ةيعرلا نمأتةم نمو « ضقنتال ىتلا قيئ املاو دورعلا بتكشتلو ؛ ناطلسلل ةءاطمإل

 غابأ وحنلا اذه ىلعو «. بارطضالاو برحلاو رفلاو ركلا نم ميرتستو

 فيرشتلا هيلع قدغأو ةقجالسلا لوسر ةدافو مركأ هنإ مث ةلاسرلا ريزولا:

 ايوس اراسف ؛ هبحصيل ىعوطملا كالا نيعو ؛ امركم !زرعم هداعأو تالصلاو.

 من مث «هل اعدو اريثك ريزولا لع لوسرلا ىثثأ دقو . ةقجالسلا اغلب حا

 ءالولا هل اوربظأف ريزولا ةلاسرب ىعوطملا احلا ىضفأ كلاذكو . هب اولتخا

 ةوبش نإف ءادبأ اومدهيملمهنأ ولو ءءودهلا ربظوتلا فو .لوقلا هل اونسحأو.

 نم نكم دق دالبلا ىلع ءاليقسالاو ىهنلاو رمأللاو دقعلاو للا بحو حلا

 دحال ىلا ةرذعملا هودشانو هتمدخ ىف اونافتو ؛ ىعوطملا اولماجو . مهسوؤر.

 ؛ نيقداص انعم اونوكمي نأ بحب نكلو « ريزولا مأ عيطن انإ » .: !ولاقو ءاملا

 رقتسن ىتح كلذو « انب دحأ ركمب الأو «ناكم ىأ نم رداغانب ردغي الأو

 « اوررقو اولاق امع اوعجرءالأو « ىرخأ ةرم ماسحلا قاشتما ىلإ رطضنالو:

 نيبناانم شيجلا حيرتسيو ةيعرلا نمأت ىح كلذو ءهاضتتقم لع ًاولمعي نأو.

 .4 قدح ريغب ءامد قأرت الوب

 ىلا تايالولا ىلإ اوراس مهتماقإب صاخلا رارقلاب المع ةقجالسلا نإ م

 ركسعملا ىلإ ءاجو ؛ىعوطملا مك احلا داع ءاهيلإ نيبهاذ !وماق الو . مط تيم

يلع ٍصقو ريزولا عم لتخاو روصنالا'
 نيخافجلا لاوحأ نم ىأر امو عمسأم ه

 زوجبال هنإ لاقو «ةيرنع ىف اهب نوهوفتب ىلا" هم عظافلأو مهتاكرحو

 مهجارخإلوأ مييلع ءاضقلل ةدعلا دادعإ نم دبالهئإو : لاح أ مهيلع دامنعالا»

 « ادبأ اوقدصي نل مهِإف «ةرارغلا ةعادخلا مهايلكب عدخن الأ بجو« دالبلا نم

 اولبق دقو . فيسلا دحب الإ « 11و كلل ىف لمأألا مهسأر نم جري ناو

 هذه ىف هنادعأ ىلع ناطلسلا ةياكت ةدش. نم هوأر ان ةجينن' حلصلا. نم عونلا: اذ



 سل 44

 مط تددح ىلا داللبلا ىلإ أوبعذ دق مهو « هسفنب اهداق ىلا ةدحاولا ةكرمملا
 ,مدخلا عادخو لغدذلاو ركم لا نم مهدعاسإ ام ءىث ىفاوطرفي نأ مهنكل و

 «ةرصنلا رهثلا ءادو ام لهأ ةدشانمو دنجلا ددع ةدايزو دالبلا ىف نمآلا طبضو
 .قدصلا ىلإ نوليميال مه 32 مهددلع دايدذا ىلع لمعلاو « مبعم اودهاعت دقو
 .مهنأ تنقيأ دقو .«.ضعب ىلإ مصعب ثدحت اذإ لوقلا ىف نوفرسي هو « ادبأ
 ,لع لمع دق هريزو نأبو «وجاع ( دوعسم ) ناطلسلا اذه نأب » نونمؤم
 هفوسو ن وهأتي مه ومش وي رثست ىح ةنتفلا دخأ أذبمو هني افك انتئدبم

 .دقو « رايدلا هذه سم انوجرخن وأ انيلع اوضقي ىح لاب رمل أدبم نلو انثوبقعتي
 .نم اليلق ميرتسن ىتح اضيأ مهانقفاو دقلو اذه مييرأم غوابل ملصلاب اولصوت
 .برحلا أيمن و لفغنالو دعتسنو اندنج عمجب و انلاوحأ مظنن و« بورما هذه

 .توملا يح مهبرضنف .مههجأونو مهلع صضقنت أخ انودصق اذإ ىح  ودعلاةردابمو

 -« يظع دج كجر هب شرحتن ىذلا ناطلسلا نإف ءاعيمج كلم وأ رفظن نأ امإف
 .ةأره غابن نيف ءاوراسو اوماقو ء اوءده مم اليوط رارغلا اذه ىلع اوثدحتو
 .نيعرذتم نومدقتي فوسلو « ممردق نودبيو نيفورعم السر انيلإ نواسرب
 ةًانعسي الو انددع داز دق اننأ » ةجحن ىرخخأ تايالو نوبلطيو عوضخلاو ةعاطلاب
 .نيرطضم ًاجانسف لخدلا لقيد 3 رخلا ءادأ نع رجعت نيح وأءانل ه ومتيطعأ أم

 .هيلإ انتأللا ام ىلع ذئنيح انربيعت الف دالبلا ىلع ءاليتسالاو ةدراطملاو ةرداصملل
 ريذولا لاق .هلمضتا ام لك ريذول ركذ دقف كلذ نع الضفو ؛« ةرورضلا
 !اذإ ناطاسلا نإف « هللع يغبني ام فرعأ ىنإو ؛اهيلع تفقوو مثءأ رآ تفرع دقل

 .ىلع لجر ميدقت نوعيطتسيال ثيحب رمآلا ربدأ ىإف ىنأرب لمصو ىلوقل عمتسا
 ,عطقنتو ربنلا اوربعيو ناسأ رخ ضرأن ع اواجي وأةلمج مهليزأوى/قح ىرخأ
 .كرثنال ةيشادللا نأ فرعأ ىكللو «نينملا ىأرلاو بئاصلا ريبدتلاب مهتنتف انع
 < اب نوعنتقيالو هل ىحتاصن ىلع نوض رثعي مهو ؛ ىبأر عمسبل ناطلسلا اذه
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 نوجيبمو ةربدملا ةطخلا هذه نودسفيو فارطالا ىلإ دنجلا ثولممرب فوسو»

 ناكرتلا ةوق دادرتو « موي لك اديقعت رمآلا اذه.دادزيف « مهنوفيخو ةقجالنلا#
 قارعلاو ناسارخ انم عيضتو 0 اوراس امم دعبأ ىلإ نوريسيو « ممددع دأدزيو

 نوكي هلعلو؛لجو رع هللا كح متي نأ ىلإ ىرخأ متازه ىرت فاوسلو ءاسيمج-

 ىح دصحأل اًئيش ىع تعمس امو هب ىتثدح ام لقتالو . هللا ءاش نإ أريخ

 . نوك-ي أم ىرت

 ةجاوخلا لبقأو « ناطلسلا سلجم ىلإ راسو. لاوسرلا داعأ'ريزولا نإ مث

 حضوتساامو عمس ام لكر يزولا ضرعو « اليوط اتقو اولئخأو ناكشم رصن وبأأ

 امبمو« داسفلاو حالصلا نم هيفام نيبو « ليصفتلاو حرشلاب ىعوطملا كالا نم

 لاحرلادشت نأ ىلع ساجما اذه ىف قفتاثو ءام اعون رومأللا!ترقتسا دقف نكي

 حيرتستو « طحقلاو قيضلا نم دنجلا_ صاخب ىحابب اوميقيل ةأره وحن ادغ

 دنجو حالسو نيازخو ةدعو ةبهأ نم مزاي اما وباجتسيو « ماعنألا نمستو

 حارساوةبهآلاتمئام اذإف 'اودعتسي و« تارالولاافارطأ نموةنرغ ةصاعلا نم»

 اوناك اذإف« كيلاعصلا ءالؤه رمأ ىف نورظني اهريغو تاذادمإلا تءاجو دنجلا

 فوسو«ممنوريثيالو ةرتفهيف مه ام ىلع منوي اولماجو ةئيكسلا ىلإ اودلخأ دق»

 ناطلسلا ىلأ و مشحلا جا وفأو شيلا ةمجوتادادعتسالا ةيؤر دعب ةطخلا مظنت

 « كتيافكل ضفب نيح ىلإ تأده دق رومأألا نإ هل'لاقو:هديأ وءريزولا ىلع اريثك

 ىلع ضرتعن نأ انإف «انتلود ىلع ريخلاب دو عي انب لمعت نأ كيلع مويلا ذنمو

 ىدأف . كريبدت نسحو كتياردو. كتبافكب للخلا اذه كرادتت ىّح كئارآ

 تداعةادغلا فو .رارقلا اذه ىلع !وفرصناو . ةعاطلا ضوررفو ةمدخلا ريزولا

 ؛ اديور اديور اوراسو ةاره ةيحان اورجتأ و «شويجلا كلو بك اوملا هذه.

 انيوحلا اوراس م ءاوحارتساو ىداولا ىف اولزنو.ىراحصلا هذه نم أوجرخ ىّتح

 . باملاو عجرملا هيلإو باوصلاب ملعأ هللاو .اهب اولزنو ةاره اوغلب تح
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 :ةلما بطقو ةلودلا بابش ناطلسلا لوصو ركذ

 .ىلإ امهنع هلا ىضر ةلملا.نيمأو ةلودلا نيمب نب دوعسم ديعس ىبأ

 .ىلإ كانه ثداوللا نم ىرجام ثيدحو اهب هتماقإو ةأره ةنيدم

 كلذ ىف ىرج امو نائرثلا ةدراطمل راس نإ

 ةتلودلا بايش نراطلسلا غلب ةئامبرأو نيثالث ةنس هدعقلا ىذ ىف

 .ةعضب سار ساف ؛ كانه لونو « ةأرهم زعلا نكرم هنع هللا ىضر ةلملا بطقو

 ,عئالطلا بيترثاو.« فارطألا ىلإ دنجلا لاسرإل رمآلا ربد مث « دنجلا عم مايأ

 ريعشلاو نينلاو د'جلل نو رفوتتف دودحلا ىلع شيجلا دشتح ىح« جاوفآلاو

 .ىلإ باجحلا ريبكرمألا لوأ لسرأف . ةحارلا نم اطسق عيملجا لانيو « ماعنألل

 .ىلإ بهذتل كانه نم عئاللقلا زيرجتب رمأو « مرمرع شيج عم كنشوب

 .ىلإ ردب بجاحلا لسرأو «  روباسين ىحاوض نم ةيحاض ىهو  ةجاوخ

 ؛أوبهذن ءايوق اجوف ةيحان لكل ثعب وحتلا اذه ىلعو ؛ىوق شيج عم سيغداب

 .« لاومآلا اوعجو مهلابعأ لامعلا أدبو ىحاوتلا عيج ىف نمألا اوطبضو

 ناكف «ةدحاو ةظحل حرتسي ملو « بارشلاو وهللا ىف ك.منا دقف ناطاسلا امأو

 .ةلزغ ىف لاوتوكلا ىلع ىبأل اباتك ل سرأو . لمعلا لصاويو لابقتسالاب نذأب

 .بهذلاو لامجلاو ليخلاو ءارحصلا ىف برحلا تالآ نم ءايشأ ةدع هنم ابلاط

 اهوضاقتيل دنجلل رايد فلأ فلأب ثاءارب تنتكو . لجع ىلع اباسريل ةسبلألاو

 < مهيديأ هيلإ لصت ناكم لكو قاتسور جنكو سيغداب ؛اهيحاونو ةأره نم
 .تريغتو « ؟ ناكرتلا اوقفاو اذامل» مهنأ ةجح فنعلاب اهعمج ىف اوءدبو

 هتحتافم ىلع دحأ ورحب ملو « هلجأ غلب دق ناكناطلسلا اذه ريع نإف لاوحألا

 أولو دق هريغو ىواعلا نسحلا ىنأ لثم ةاره نايعأ ناكو . هل مصنلاو اذه ىف
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 « لعفي مل هنكلو ىراوتي نأب لماعلا ىنابيشلا هحاط ابأ !ودصن دقو « ارارف

 مث .كالمأ لك اورداصو هونجسو هيلع ضيقلا اوقلأف هطبضب ناطلسلا أو

 دقو . هيلع هللا ةمححر هحور تضاف هذخف ماجملا عضبم غلب ايلف ء هداج اوخاس

 دقو نيكس روبشملا ىناندعلا قسوجلا راوجب ةلب زم ىلع هب اوقلأ نأ دعب هتيأر

 ناكرتلا لايقتسال عره دق أذه ةحلط وبأ ناكو . ىنالقسلا نيكت هب اواكو

 : ايادهلا ملم دقو ةيدأم مهل ماقأو؛ ةأره اولخدو ىشايسبجاحلا اومزه نأوحودعب

 نع ةباين ةأره ديرب بان ىمتاحلا مستفلا ىنأ ىلع اوضيقو . هتوم ببس اذه ناكو

 «هلجأ نم ىذاتسأ لخدتي ملو اضيأ ةقجالسلا لباق دق ناكو « رصن ىبأ ىذاتسأ

 ناداش ىلع ىأ عم هوساجأو « تقولاو اذه ىف هجو لخدتلا اذهل نكي مذإ

 روشرب دددح ىلع زكري ةعلق ىلإ امه وذخأو ؛ ناسارخ ةئحش ادختكىسوطلا

 . انجس ثيح

 ىف ماقأ داود نإو « روباسي ىلإ داع لرغط نإ لوقت بتكلا تءاجو

 ىربفك ىذاتسالر يزولا لاقف . دروابو اسن ىلإ نويلانيلا بهذو ؛« سخرس

 لوسرلا ثيدحامأو ؛ وهللا ىلإ فرصناو ىضم ام ناطلسلا ىسن دقل ؟ رومألا

 ةروطخلا ديدش دنع اذهو ؛ نكي مل هنم ايش نأكف هيلع انقفتا امو ءادعألاو

 غلب دقل ىذاتسأ لاقف . !ديقعت تداز لب هيلع ىهام ىلع تيقب لاوحألا نآل

 ىدل لوبقلابىظحي نأ مالك نم ريخ توكسلاو « صانم نيح تالو ىنزلا ليسلا

 مالكل عمتسي نأ ديريو خويشلا نم انمالك نم ءاتسي مويلا هنإف « ناطاسلا

 نم ان سيلد ؛ هدنع خويشلا روص نوهوشي اذبل مهو « رارغأللا نابشلا ءالؤه

 نمءىثنع انلأس ول حو كلذكل هنإ ريزولا لاّقف . تمصلا مازتلا ريغ ليبس

 . نيتماص نكنلف ثيدحلا اذه

 ىلإ اوبهذيل نا سرف ةسمخ هجحلا ىذ ةرغ تبسلا موي ناطاسلا دعأو
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 اذه ىلع راجيلاك ابو ىروسو ىودجلا لبس ىبأل ةلاسر ةباتكب رمأو ناجرج

 لصي نأ ىلإ ةرثف انه ميقنو ةداعسلاو رصنلا ةزع ىف ةأره انئج دقل » وحلا
 ؛ءارحصلا تال آو ةريخذلاو ليخلاولاملاو لاخلا _.رم ةئرغ نم انبلطام

 ودعلا تاداع ةلمج ىلع انفقو دق انإف روباسنو سوط وحن ةبهأ ىف هجتت مث
 اذافخ الاجر مهيلع لسرن فوسلو برحلا ىف مهمظن رارسأ افرعو هتذوعشو
 دقلو . ناكرتلا نم ضراألا ربطن تح كلذو « ةريخذ مهل نوكن نأ ىلع مبلثم
 امن اندنع اهترمت نوكتسو مظع عقو اهل ناك اقح ةليلج ةمدخ راجيلاك اب ىدأ
 «هبلق ىوقبل بتكلا هذه انثعب دقو «ةلودلا هذه مادخ نم ىأهقحتسا امقوفي
 ةنئمطعم بولقب طالبلا ه١4 ىلإ اولاعت روباسن ىلإ انبك اوم لصت نيحو

 رمأو بتكلا هذه ناطلسلا عقوو « مكعم اوئيحي ىتح مدنع ناسرفلا اوقبتسأو

 ىرخألا قرطلاو ىداعلا قيرطلا اوكا سفن ارب قيرط نع اوريسي نأب ناسرفلا
 . اوراسف « ناجرج ىلإ بتكلا هذه اولصوي ثيحب ةرعولا

 دح قوذي امظع الافتحا هب لافتحالاب ناطلسلا رمأف ىحضالا ديعلبقأو
 جرخف : ىرخأ يدم ُّق دج و: أل ةأره ُْف ةرفوتمللا ةحلسألا تناكو فصرلا

 لاق ثيم « مهتحاسأ لماك ىف ةلاجرلاو ناسرفلا نم ريثك ناديملا ىلإ ديعلا موي

 لفتحاو .تقو ىأ ىف اذه لثم اوأر مهنأ نوركذي ال مهن ةاقثلا خويشلا
 شيجلا ناطاساا ضرعتسا ديعلا دعبو . بارشلا مدقو دئاوملا تفصو « ديعلاب

 ىأ ُْف را م هنأ ضارعتسالا اذه ىأر نم لكرقأ دقو 2 ناهادخ ءأ رححص ف

 . شجلا اذبك امظع اشج تفو

 ةحراج طافلأ مايإألا هذه ىف هناسل لع ترجو ىذاتسأ لجأ اثدو

 ثنكو ةنابجىلع رك اذه ضارءتسالا موي ناك هنأ أبلم 0 لقعلا لهأ بجمت "ل

 فزوزلا لبسو أ هب قول ثريح 35 دلاىلإ راس متايلم ركفو ةرحان ىحتناف ( ةعم
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 ىذاتسأ لاقف « هفاضتساف قيرطلا ىلع لبس ىبنأ ىارس تناكو ؛اعم اراسف

 راذتعا دحي لو هيلع لأ نزوزلا نكلو » نيزح ىنإف بارشلا ىف ىل ةبغد ال
 دعأ دق ناكو ؛ تالوكأللا نيدصاق ؛ هعم تلزنو رمأللا رخآ لزنف رصن ىأ

 ىلع هيث لك ايت دقو ريكفتلا ىف اقراغ ىذاتسأ ناكو « نييرطملاو ءامدنلا
 ىذاتسأ لاقف . ءىث ثدح مل « لسكللا ديدش كنإ لبس وبأ لاقف « ةدماملا

 فرصنت ال ثيحن لكشأ دق رمألا ىرأ ىنإف لاو>ألا هذه ىف ركفأ ىنإ

 ءارحصلا ىف نمره دقاننأ ىرأ ىنأكل ىح « فاش ىنإو ؛ لاح ةيأبهنع ىراكفأ

 نوكلاهاانإو « حالو انل مداخ الو انحيصأو «هينغي نأش انملكلو انقرفتو

 ضارعتسالانم دباع انأو مويلأو «دحأ هرب مل امناوحملا نم ىرن نأ انيلع نأكو

 لاهلا ىف تينمتف « صجلاب نيتيلطم نيتفيظت نيتريقم تيأرف ةثابجلاب تررم

 ىنإف لذلا ةاثاعم ىلإ رطضأ ال تح « نيزع انأو امييبحاصك تم ادق تنكول
 برطاو برشإ « ةقرت#لا ادومسلاىه هذهلاقو لبس وبأ كحضف . هب ىل ةقاط ال
 نوبرطملا ءاجو قئارلا بارشلاو بيطلا لك أملاب ءىجو "”. ريخن ايندلا عدو

 ؛ اقح ةديعسو و1 ةياهن مويلاى تاو برطلاىلإ انردابو انمعنواناك أو . ءامدنلاو

 دعبو . نيلمث ادعو ؛ تاهاكفلاو ءانغلاو بدلا نم ريثك ىلإ انعمتسا دقف'

 , كعب أذه ركذأسو , هنع هللا ىضر ىذاتسأ تام خيراتلا كلذ نم اموي نيعبرأ

 « ورم ناقث أدند ىف ةعقاولا تعقو ربشأ ةعبس دعبو ةأره نمانرسو

 :قيرطلا ىف نحنو تارم ةدع لبسوبأ ىللاق دقو ءاهدعب ةريثك متازه انتقحلو

 مورلا اذه ىري ناك هنأك« !ريصب الجر ناكشم رصنوأ ناكك مظعلا هللا ناحبس

 يح سلجلا اذه ىف رصن ىبأ نأسل ىلع ىرج ام لك ارعاشأ دقو . هيف نم ىذلا

 نأ لمسعو ' ان تحح اميلوش#ب ضايف مست ع اهياع ىلع دقو ) روع ( ةماك اره )0غ(

 0 7 5 5 00 هو

 8 ري اهنأ انححرو 3 ةلطوحام م5886 ص ؛ صنلا نم تطقس هل نإ وأ هقردق لوكس
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 نع رداص اذهك مالك ءادعألا غلب اذإ اولاقو « ناطلسلا عماسم ىلإ ه ولصوأ

 ىوقيو ةنتفلا ىلإ ىدؤي هنإف ةلودلا ناكرأ لقعأ وهو لئاسرلا ناويد بحاص

 هنم هظيغ مظكنكلو !ديدش ابضغ ناطلسلا هيلع بضغأ اذهل . ءادعألا متازع

 . تام نأ ىلإ

 ,خيراتلا باتك نأ ولو سلجملا كلذ ف ترج بدألانعةصق انه ركذأو

 امامتإ ركذأسف هيلع ريسي ىذلا بابسإلا نم « ناهافص عماجك» مبصيس اذه

 « ىدنع تايبآلا هذه نكن ملو « مويلا كلذ سلجم ىف لدوبت ام انايبأ ةصقلل

 روصنم ىضاقلا همسأ لجر ةاره ىف ناك :ابيلع تاصح فيكركذأس ىتكلو

 لئاسرلاو رعشلاو ةباتكلاو ملعلاو لضفلا ةيصان كلمي ناك « هيلع هللا ةمحر

 « شبطلا عدو شيعلا ذخ ٠» كلسم جبنيو ؛ ةرشعلا سلاجم بحب ؛ لئاضفلاد

 ةشع شاع دقو ' ىرخأ ةفسلف هل ناك« هعادخلا ايندلا هذه نم كقح ذخو

 ساجم قوري نكي مل ثيحص.« ءارظعلا سلاجم ةناحر ناكو ائينه لك أو ةبيط

 ءامبعمج ىلا بدآلا ةطبار مكحب ذولا لبسىبأب ةلص هل ناكو . هيف نوكيال

 *جورخلاب ركب دق روصنمىضاقلان أك مويلا اذهىفو ؛ ايوسن أب رشإ وامئاداعم اناكف

 .لسرأف بارشلا نمارفاو اظح ذخأو برطلا ىلع فكعو «برشيو وولي ذخأو

 ةياتكلا لرسوبأ داعأف . اروو اهربظ ىلع باوجلا بتكف هيلإ رعشلاةعطق لرسو بأ
 هذه ىلع لوصحلل اشطعتم تنكو «راهنلا ىضقناو اورضحي ملو اضيأ ىضاقلا درف

 ةرساللا نمدو# لضافاللا دحأ نأ كلذ ببس ناكو . اهيلع تلصح ىح مطقلا

 لكىلع قاعيو ىضاقلا اذه ىلع ددرتي ناك دوعسم ىعدي ةروصنملا ةيناطلسلا

 راسو هدلب نع رحلا هيقفلا اذه الج ةأره رمأ لتخا املو . هعم ىرجبام

 « ناتسكرت ىلع اكلم ناك ىذلا «ناخردق نب ناخ نالسرأ ىلإ اديور اديور

 ملعلا ىف هرصع ديرف نراك#نإف , نوكي ام نسحأ ىلع اماوعأ كانه قبو



 دس ه] سس

 .بارطضالا ىلإ لويس ةكلمملا هذه سمأ نأ ىأر املو « داشرإلاو ظعولاو

 « ةمش لقاعللو » براقاللاو ةوخاللا نيب ماسقنالاو بصعتلا نم عقو ا

 +٠١6 ) ةنامبرأو نيثالثو نامت ةنس ءاجو هل نذأف ءانه ءىجيل نذأتسا
 ,قلو هثيدح ولع دابلا اذه ىف ةماعلاو ةصاخلا بولق ىلع ذوحتساف ( 0

 وهو . هيلإ راشي ايجو راص اذهلو ٠ برقتلاو زازعإلاو لوبقلا كلملا نم

 ةهاجو رثكأ ) |. -ل٠.مو) ةئايعيرأو نيسمخو ىدحإ ةئس ىف مويلا

 لآدقو « هناطلس هللا مادأ ريهاربإ رفظملا ىبإ مظعملا ناطلسلا ةياعر لضفب
 ةماث ةقادص هب ىل تناك ذإو «لالجو ةءورم وذ باش هنإف اذه ىلإ هلاح

 .ةياعر خيراتلا اذه ىف هركذب تيتأ « ةبحصلاو دازلاو حلملا انلدابت دقو « ةدمتعم
 . ةقادصلا ىضتقمل

 « ىنزوزلا لبس وبأ خيشلا اهبتك ىلا تايبآلا »

 باقرلا هترعل تناد ىذلا ردصملا امأ

 باثك رهدلا ىلع مث ىئادنلا ضرت بدتا

 بارشلا اهيفكب سيل برش ةصغ ْغسأو

 باتا قوشال هيف دان افطل نرضحأو

 بابللا ضخما اهنأ انرزو رذعلا عدو

 باذع كاياجسو باذع را كنيب

 بابشو بارشو ءانف تنأ اف

 باح ىفاولا كلضف رحب دوجوملا كدوج

 بابش كيلاعمو مالظ ايندلا اسمإ
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 : روفلا ىلع ىضاقلا هباجأف»

 باسللا مرقلا دجاملا ديعسلا ردصلا اهبأ

 باوصلا ىأرلا كيأر ءىضملا هجولا كبجو

 بام ىل ابلإو اعيمج ايندلا كدنع

 باوجلا ىنايعأو ركسلا ىدمقأ دقلو

 باطتسي ءىش لك نم ىوح دق نم ىرذ ىف

 باطل نيمست مسجلا تمسق تعطتسا ولو

 باهتلا وذ ىلقو هنع رجاع ىأ ريغ

 باتكحلا ريطاسأ ىف ىنع رذعلا تطسف

 : لبس وبأ هباجأ»

 باهذ كنع ىل سيل نث ردصلا امأ

 باع كنود ام لك رفع كدنع ام لك

 باحسلا باجنا ام دعب نكللو ردبلا كبجو

 باغ هوركملا كدص ضور بوبحلا كبرق

 باصي رهدلا دبأ ىدنع لوبقملا كدوع

 بايشلا بأ كف انيلإ تبأ نإ تأ

 بابضلا ثيغلا نم لحنا ىلع ناك ام وأ

 بارتلا هارأو نيح تيم شاتني 5 لب

 : ركسلا 5. ردأ ام دعب روصنم بتكم.

 ةرذعملا يه تك نإ نايقاف ةرطنقلا تراع لم لجر مان
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 .هركسأ هيف قرغأ 1مم لك بحي ءىث سأكلا اذه نإ

 ,كلذك انإو هلأ مقر مهنا تام دقو 01 ءاربكلا ءال ره ناك اذكم

 1 لجو زع هللا ءاش نإ « اريخ انتنقاع لعجا مهللأ « نوتيم

 .نيرشعلاو عباسلا ءاثالثلا موي ناجربملا ديعل هنع هللا ىضر ناطلسلا ساجو
 .ءارعشلل ءىشل مي مو 4 راثنلاو ابادحلا نم ريثكب وج و ةدلأ ىذ 042 نم

 هنإ ليق دقو 6 ناتسود“ه ىلإ هداعبإب رمأو 34 ىزارلا 7ع لع بضغو

 : ناتيبلا نآذه اهتمو ناطلسلل حئاصت لع ى وطنت ةديصق مظن

 .ىل ةلعلأ ةفأش لاصئتساب ردأيف 0 انباع اوراصف المع كؤادعأ ناك دقل 2

 .نابعثلا نإف ؛ مهيلع ريصت الو اذه نم رّثكأ ةصرفلا محل حتت ال انابعث تراص

 8# انينت ريصإ نامزلا هي دتمأ اذإ

 نم تدع ةديصقلا نأ مغر“ ةلياج ةحيصت ىدأ لق نيكسملا أذه ناكو

 .تالصب رمأي مل كاذكو . كولملا عمكواسلا اذه ءارعشال قحي الو . لوضفلا

 4 أهراطمإ لقو تنهو دق بهذلا راع ىلا ةياحسلا تناك دقف نييرطملل

 «« ايندلاو سانلا لاح وه اذهو أند دق لجاللاو ؛ سانلا نبب تاشقانلا ترادو

 . ناجرهملا اذه مايأ تضقنأ اذكهو

 ةثاعبرأو نينالثو ىدحإ كذس خيرات

 ).و م اس 0ك

 .ناك « ءاثالثلا مويب تأدب ىتلا ةثامبرأو نيثالثو ىدحإ ةنس ىفو

 ىف ها س باشخلا  مازع ةيبرعلا ةجرألا ) هلاقم رابج رظنأ نابلس دمس هوعس (1)
 ةمبط سم ١47 1٠٠١ و 2*١ سىنيوزقلا ىشئاوحو ( !١ ء ل؟” ع "95و
 ٠ ةيرأك ذتلا بح
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 لبق 4 ةداقلاو ةلودلا ناكرأو ريزولاب واخ نأ هسفن ىلع ضر دق ناطلسلا 1

 نم مهمامأ ناك اف موعم ثدحتي ناكو 5 ىحضلا يح لابقت :سالاب نذإلا 0

 ىأ ىف دحأ هرب مو ليللا ىتح لمعلا ىف ناطلس ]| رمتسيو . نودوعي مث رمألا

 ناك 5 لمعلا ُْى اكمرنم كفاق
 . مايألا 3 1 ُْق

 اوناكمبنأو مهتدع نودعي ءادعألا نأ جف لك نم ىرثت بتكلا تناك

 ءانأ عم كراعم ةدع ىف كدشا ىح لاجرلا نم نوعل ١ نيك تروي نودي

 نأو ؛ مهنم رهنلا ءارو ام دالب عارتلا لع فرشأ دقو « ميبلغو نيك ىلع.

 نو>يج دودح اوفشك دقو « سانلا ءالؤه فلاح دق شاتنوتلا نب نآدنخ

 ىفأ ركذأو . ناسارخ نم بهلا ىف اعمط نودفب سانا/ دذخأو ةبج لك نه.

 ىف لوعم اهدي ىفو ءاروع ءاجرع ءارب زوجع تيؤر هنأ ةلاسر ىف تأرق

 نوجرخ مهنأ تعمس ىنإ تباجأف ؟ ترضح اذامل اهولأسف (نوحيج) ىومآرب:

 ناطلسلا ناكو . ابنم ىبصن ذخأل تنل ضراألا تحت نم ناسارخ زونك

 نطاوسب نيفراعلا دنع املأ رمألا اذه ناك مك نكلو . رابخاللا هذه نم رخسي

 دونجلا ءاجو « تادادعتسالا نم ةئزغ نم انبلط ام انيلع ىرثي أدبو .رومألا

 : لاقو ناطلسلا عم ليلجلا دبع نسحلا وبأ ىلتخا دقو . ةرثكب

 ديزملا ىلإ ةجاحىف ناطلسلاو « ةريثكل ويخو لبإ انيدل برعلا هوو نمد

 دادعإ بجيف «هتلود نمو همعت نم وه انيدل ام لكو ءهدعي ىذلا شجلل اهنم.

 « . انم ءىش انم لك ىلع ضرفي نأو لجس

 «رصنى بأ ىذاتسأ مساب امش كيفي نأ كيري ناك لب ةداصم دصقب نكي و

 ناطلسلا رمأ دقتنيس هنأو هططشو هعبط ءوسل لبقي ال فوس هنأ فرعي ناك ذإ.

 نسحلا وبأ هادبأ ىذلا اذه ىلع ناطلسلا قفاو دقو . هيلع هدقح ىف ديرب ام



 دب جن مسسس

 هضرع مث « اعيمج برعلا نايعأ ءامسأ هيف ديقو لجسلا دعأ ىذلا « ليلجلا دبع

 . ناطلسلا لع

 قت ام فرعي همسا رع هللاو « ةعاطو اعمس ءىش هيلإ بلط نه لكلاقو

 ةجاحلا ىلإ انب لاحلا غلب » : لاقو ابضغ طاشتسا دقف رصن وبأ امأ « مرودص

 رصن ىنأ ىلع توملاو رقفلاو لذلاو نجسلا ناه دقل ! لمجو دحاو ناصح ىلإ

 ءالعلا ىأ ناسل ىلع ثعب م نسحلا ىأك ل ماخ لجر همسأب ةباد ديقي نيح

 ليلق نم ىدل ام نإو « ىتم مظعلا نهو دق ىنإ ه : اف لوقي ةلاسر بيبطلا

 ىلإ ىناهذب ناطلسلا رمأيلف هيلإ ةجاللا تسم اذإف : لمع نم هتيستكا دق لاما

 هقيدص ىنأ ذاتسالا فرعي الأ : ءالعلا وبأ هباجأف « أب مقال عالقلا ىدحإ

 ناطاسلا نإف « ءىش ىف ريا نم تسل ةلاسرلا هذهف لاق . معن لاق ؟ ميدقلا

 هركن ام ىفالت ىلع لمعنلف ؛ لجر لكدض ةجحلا سملتي هنإو « تدرع سيل
 . كب قياي الام كنع عمسأ نأ بحأ ال ىنإف « ةلاسرلا هذه ءادأ نم ىنفعاو

 تماص نم هيدل ام لك نع نايبلا اف لصف ةجبللا ةديدش ةعقر ىذاتسأ بتكف

 « ةلصفم ةباتكء العلا وبأ هنع هركذي نأ باط 'ىذلا ثيدحلا بتكو « قطانو

 ؛ هتايح 'ةليط'راخصلا اذه لثم ىلع“ مدقأ دق نكي ملو « ىجاغآ قاثو ىلإ ءاج مث

 ةلاسرلا لاصيإب ىجاغأ هدعوف . ةعقرلا هءلسو ةعاطلاو ةيدوبعلا نم ديرما رظأف

 غيلبت ىف ىجاغآ لجعتسي ذخأو « ناويدلا ىلإ ىذاتسأ داعو . مالم تقو ىف

 ةلؤملا رابخالا نم هيف ابضاغ.ريماألا ناك تقو ىف كلذل رطضا ىّبح هتلاسر

 : لاقو ىنادانو ناطلسلا دنع نم ىجاغآ جرخخ كلذ دعبو . هيلإ تلصو ىلا

 املا . « توفع دقل » لاق ناطلسلا نأو هتلاسر تخابأ ىنأ ديمعلا ذاتس”الل لق
 , : أرس ىللاقو ةعقرلا ىل داعأ مث ءاقلق ذاتسالا نوكي ال ىح فطلب ىجاغأ

 اهم طاشتساو هتلاسر قلأ دق ناطلسلا نإف نرحب ال يل كذاتسالل لقت ال
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 نيح هنع انحفص ذإ انيثذ وه اممِإ هوو رصن ىأ باذ بذلا سيل » لاقو ابضغ

 دل تمدقو ناويدلا ىلإ تئجو ٠ ."”رانيد فلأ ةئامثالث ىف هب ةعيقولا اودارأ
 أدهو ناطاسلا ىلع ىنثأف « ىجاغآ هلاق ىذلا لوألا ثيدحلاب هتريخأو ةعقرلا

 نأ نقيتم ىفإ : ىل لاقو ءاذغلا دعب ىب ىلتخاو ىناعدو هتيب ىلإ داع مث هعور

 .ناك اذإ ىل لق حلملاو زيخلا نم اننيب امو انتيحص قحبف ناطلسلا مالك سل اذه

 ريدأ ىتح هلق « هنع ىنثدحت الأ ادهع كيلع ذخأو رخآ الوق كل لاق ىجاغآ

 اسعت « عقوتأ تنك ام اذهو تفرع » : لاق . ىجاغآ ةياور هل تيورف . أش

 . ةمحر وأ ةمرح وأ ءافو كولملل سيلف « كولملا نومدخم نيذلا ءالذألا ءالؤمل

 .« نسحلا ىأك لجر بلطب ايش مدقأ ناو ءالب لكل ع سفنلا تدطو دفلو

 دقو «هتمرح ىعري ناك ناطلسلا نأ ديب ابيثك انيزح كلذ دعب قبو تدع مث

 روصنم انأ اعدو , نيعلا ريزق هتيب ىلإ داعف .هفطعب هلمشو بارشلل اموي هاعد

 ؛ نيبرطملاو ءاقدصاللا نم ةعامج هيلع دفو كلذكو « ارضاح تنكو « بيبطلا

 دقو ةأره ديرب ف ىذاتسأ نع ايثان ناكو اذيأ ىنالغبلا ديعس وأ ءاجو

 لازت ال ةنيدملا نم خسرف فصن ىلع ىتقيدح نإ » ثيدحلا ءانثأ ىف اذه ركذ

 داعو . انسح « لاقف . « ادغ اهيلإ ءىجنلاب ىال وه لضفتيلف « اهتجم ىلع

 كلذ ةادغ ىف بون تناكو « انتوبب ىلإ اندعو ةفايضلا بابسأ دعيل ديعس ونأ

 رعوأو « ناتسلا ىلإ ىذاتسأ بهذ دقو « ناويدلا لإ ترسف مويلا

 . نيرخآ ةعامجو روفيط رصن ىبأ كاذكو كانه ءىجلاب داشلد نسحلا ىنأ ىلإ

 ىلإ رضح ىلاتلا مويلا ىفو . ةعمجا ةليل تناك اهنآل برغملا ةالصل داعو

 ىوأف « ةدوربلا ديدش مويلا ناكو ناويدلل هجوت لابقتسالا دعبو طالبلا

 ناطلسلا قا دقو « ةفصاع حيرلا تناكو « ةيناندعلا ةقيدحلا ةفص ىف نكر ىلإ

 .باتكلا اذه نم 50 ص ةصقلا رظنا ١(



 هدم «ةقا/دس

 ةبوجألا ةباتكب رمأو ةفصلا ىلإ بآ مث « تس وأ لئاسر سمخ هيلع ضرعو

 اوريخأف « ةعمجا موي كللذ ناكو « ةتكسلاو جاافلاوةوقللاببيصأ ةأؤلو . جرخو

 مساقلا وبأ لاقف . رفسلا ىف ىعم هبحصأ مل ام ىفاعي ال هنإ لاقف هضرعب ناطاسلا

 . ىضرم مو رفسلا لبع نوردقي نمي رصن وبأ سيل ىزوزلا لهس وبأو ريثك
 ءاجو . هلاح ناطاسلل حرشي مث هدوعيا بيبطلا ءالعلا ابأ ناطلسلا رمأن

 لاقو « اسئايداعو اةيقد اصف هصحفف شارفلا حبرط لجرلا ناكو . ءالعلا وبأ

 رصن بأن ع ثحبلا نم رفم الو حار دق رصن ابأ نإف كت:أيح هللا لاطأ ناطلسلل

 ىلتبا دقف تلق 15 هنإ لاقف ؟ لوقت اذام لاقو ملأ ىف ناطاسلا ميرصف .'رخآ
 ةدحاو نم ةاجنلا عاطتسنال للع ثالث ةدحاو ةعاس ىف لب دحاو موي قهذا/

 لظيس هدسج فصن نإف هحور تيقب اذإف ىلاعت هللا ةنارخ ىف حاورألاو ءاهنم

 ثيحملإ ةذتاسألا راسو . ماق مث « سعت ىأ ىلع افسأ » ناطلسلا لاقف . الواشم

 هلمح دقو ليفلا لع ةفحم ف هوعضوو هيلع اونزحو اريثكموكف ضيرملا دقرب

 تامو هتليلو مويلا كلذ هلجأ دتماو هلزتمىلإ هوداعأو ةتس وأ نيلاجلا نم ةسمخ

 هقيدحلا ىف وهو « مويلا كلذ ىف هوقس من] ليقو . هيلعهللاةمحر « ىلاتلا مويلاف

 نيخأ نأ ناكو « هبئان ىلع افيض ناك نيح ( ودك ) عرقلا بأ ريش نم ةريبكة يك

 ؛ ليواقألا ىتش هتوم نأش ىف اولاقو . رانيد فال ةسمخ بئانلا اذه نم

 ىدنعو أوضق دق عيملا نإف ٠ لعأ للاعتوو هناحبس هللاو اذه ىف ىل لخدالو

 قاعت اذإ رمآلا فيكف ء سانلا ءاذيإ ةعبت لمحت عم ايندلا كلم لبقأ ال ىنأ

 هلام نم ائيش هعم لمحي نإ هنإف ىضق اذإ لجرلا نأ ىف ءارم الف. مدلا ةقادإ

 ةلودلا نم ميظعلا لجرلا اذه سمي مل ريخ ىأو ٠ ضيرعلا ههاجو ريفولا

 نيثالث صصغلا عرج دقو ؟ معلا ىأزلا ذافنولقعلاو ةلزأملاو هاجلاو ةمعنلاو

 اتركذملا وحأو هرامخأو هراثآو . ادحاو انوي اهنم ءىشب معني ملو ةلماك ةنس

 . باتكلا اذه ىفو (”ىدوم تاماقم ىف

 م ىدو# تاماقم : باتك مسا )١(
 ) قييب حس عال مز



 ل ا

 وهو «هب لقعلاو ةغالبلاو ةيافكلا تمتخ دق هنأ ىه اهب مسملا ةقيقحلاو
 : لاق هللا همحر بتاكلا ىفاكسإلا مساقلا ىبأ لوق قادصم

 هرافدو همالقأ هنادقفب تلطع لئاس رلا ناويد رملأ
 رعأ هدنع تنكو ةئس ةرشع عست هعم تلمعو هيلع !زيزع تنك دقو

 اذإو ءرعلاو هاجلاو لاملاو ةرهشلا لع هعم تلصخل قاعرو « هدالوأ نم هيلع
 رك ذأ نأ تعطتسا دقو .هنمهيلعتفقو ام ماياهبو هبقانم ضب ركذأ نأ ىلع بجو
 تينا دقو «ىدنع هل ىلا قوقحلا نم قح موقأ ى اهنم نيتنثا لك نم ةدحاو
 اذه مامتا ىلإ ليبسلا فيكو ٠ ةبطخلا نم ىغارف دعب ميظعلا لجرلا اذه مايأ
 نم ركذأسو . اليلق ىعاري هكبيلف ؟ رصن ىبأ مسا هيف ركذي نأ ريغ نم خيرات
 م ةيلست نوكنت ىتح هباصم لثم فو لج ىلا اذه لاثمأ ىليقامءاربكلا رثاو مظن

 . خيراتلا ىلإ اهدعب درعأ م ءارقللو ىل

 تناك اهنأكةميكحلا هتارلك اهيف ركذأو الإ هتافو دعب ةظخل ىلع رم لو
 ءاثر ىف بتاكلا ىنياقلا رفظملا وبأ املا ىلا تايبآلا هذبب 8 ىنركذت
 ٠ رعش : ىلتملا

 ناسللا كاذ لثم ىفاناهدذإ نامزلا اذه برس هللا ىعرال
 نامزلا ركبل ىري نا ىأ ىنتلا ىنأث سانا ىأر ام
 نراطلس ىذ ءايربك فد نع ىف ةيلعلا هسفن ىف ناك
 ىامملا ىف هتازجعم تربظ نكلو اين هظفل ىف تراك

 : امه نآذهو هتاؤو دعب دابع ْس بحاصلا ىأرس باب مول ىضلا سابعلا وبأ املا نيذللا نيتيبلا نيذه ركذأ نأ ريغ نم اموي هيب بايب سمأ لو

 باجملاو باجحلا كاذ نبأ بائكحا كالعإ بابلا اممأ
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 بارت بارتلا ف نأآلا وبف هنم رهدلا عرفي ناك نم نبأ

 : لاق ذإ هيلع هللا ةمحر سلاون وبأ' نسحأ دقو

 قشر بارنلا ىف تسح برايو' قينو بارثلاا قف هكجساو بار ايأ

 قيشر بارتلا ىف دق برايد» ةدجنو بارثلا ىف مزح برايو

 قيرع نيكلاحلا ف بسن وذو كلاه نباو كلاه ىح لكالأ

 هؤو: قدور لاقو'

 كبلق ىف ارسعمدلا بصت نأو « نرحن نأ كب ريدجو انيزح شيعت نماي >:
 مومحلا هرمغت نأ ىظح ىلع فاخا' ىنإ ؟ همسأ ركذأ نيأ !انه لجأ نم»

 ؟ لم اجاب نرحلا ميقف ناك ام ناكو «قأ امىأو ىضم ام ىطم»

 ؟لادتعا ىف تراس ىتم ايندلا هذهو « لاادتعاب ايئدلا ريست نأ لمأت

 !انزو هل ميقتال اهتإ « حاونلا مف « ام ألعتال اهتإ « ةنوعرلا يف

 ؟ تاومآلا ءاكبلا داعأ ىتم « ةمايقلا موي ىتح كيلو بهذإ

 ! باذعلا بابسأب كقلعت ردقب ايندلا هذه ىف كبانع راكي.

 كبلق هبا قلعت ريب الكوم اهءال بحت

 نركلا لظأو رمقلا فسخ «فوسكح ودي الو «باحس وديبال

 ةدسحاو ةرم كسفن ربقت الأ فاخأ ىنإ ىمأت مل وأ ترمأ ءاوسف'

 . ىدتحتو بارشلاب ىتأت نأ آذإ كي ىلوأ «كبلق نع مغلا شيج مرهتف

 «.هناطلس ف هتمظعو لجرلا لئاضف ريظت: دئادشلا دنع

 م رجو ابقرفو بولقلاو دا ئفلا'
أو 4 ابقرحأو دانك اللاو سوفنلا

 رودصلا ص غ

 مسقد « امايترأ رودصلا المو. ؛ اهبان عرف ىلع نويعلا ىذقأو ابياصأ ميسو



 ل

 .قراعلاو « ةدودبم ةحوفسم عومدلاو ةحورجم دودخلا كرتو « ًاعاعش بابلألا

 «بقانملا و هياء ونال ىنإو ؛ادوحلمهمركأو . ادوقفمهمظعأ امو « ةدودسم

 ,ىعاسملا ءانث هيلع ىنثأوءنساحمل و +. . ىلاعملاعملكمأو ءبقاوثلاموجنلا عمايثرأو

 .دجولراصب ألا رعامسألا لب راصنآلاولاومأللابىدفي امةينملال واح ناكو ل. رثآملاو

 ,عم ةبيصم الو اذه ؛ هتجبم هب صلختسيام ردصلا كلذ ةيدف نم رارحالا دنع

 ءايلسم توألا مومعبو ايّودم هلل باتكب كو ؛ نآرقلا عم ةعيِج الو « نامإلا

 رك ذب بئاصملا دنع واسلا ثدحتو « بئاونلا لقث ففخ هركذ رع هللا نإو

 .نيمجأ مهلعو هيلع هللا تاولص نييينلا متاخو نيلسرملا ديس ىف هلل 93

 هاوثمو هأوأم ةنجلا لعجو هاضرأو لماكلا ردصلا ديمعلا كلذ نعوض رو

 -« نيملاعلا براي نيمأ نيمآ نيافاغلاةم ول نع انينو « هباسح ففخو هيئذ هل رفغو

 .همتأمف سواجلاب فزوزلا لبس ىنأو ريثك مساقلا ىبأ نم الك ناطلسلا فلكدقو

 هشحن لمحو هنزانج زيبجت ىف هلك مويلا كاذ اثككمو !ءاج دقو . هيف ءارعلا لبقتو

 رالاسمسلا مويلا كلذ رضح دقو . نوريثك قاخ هيلع لصو نفادملا ىلإ

 .كلذ ىف ناك هنأ بئاجعلا نمو . ءابجولا نم ريثك امبعمو ريبكلا بجاحلاو

 اذه تيلاي » لاق دق رصن وبأ ناكو ؛ ناربق هراوجم طابر هيف نفد ىذلا ناكملا

 .نب سثع هنامج لظ كلانه و «.هيف ريق هل دعأ دقو ..« ىل اثلاث اربق نوكي طابرلا

 .ناسلغلا لقنو . ىركشل ىحب هتقيدح ىف هدعأ دق ناك طابر ىلإ لقن مم ءاموي

 .ناطلسلا مس ولاب لاغبلاو لامجاو لويختا تعسوو ناطلسلا ىارس ىلإ نوءردملا

 .نم طاضقتساف هنم اهوبلط دق اوناك ىلا باودلا كلن كلذكهدعب نم كرت دقو

 ديعس وبأ ءاجو . هبر ىلإ ىضمو ةلوبس ىف اهلكابكتت « اظيغ بلطلا اذه نم
 ااسع هرارقإ ىف اقداص ناكر صن ابأ نأ ربظف « ةنارخلا. دري ىقكل أب فرشملا

 طيخ دج يال هنأ نينثو « ناطلينا) ىلإ تورت نايب ديعس وبأ لمح دقو .كلمي



 بس سس

 اذه قدصب ناطلسلا بجعأ دقو . هنأيب ىف هبتك دق رصن' وبأ ناكام رثك أ دحام

 هدقفل عجوت همسا ركذ اءلكن اكو ءاريثك هيلع ىنثأو تالا ىفو ةايدلا ىف لجرلال

 ديعدقو. ةمعنلا رفاك هيمسي ناكو ليلجلا دبع نسحلا ابأ بسو هيلع محرتو'

 لبس ىبأ ذاتسالا ىلإ - هل ةواخ ىف  لئاسرلا ناويد ىف هلامعأب ناطلسلا'

 ذخضاىذلا سلجلا ىف ناطلسلا لاق دقو . هتفيلخو هبئان نوكأ نأ لع ؛ىنزووللا

 لمعلا اذه هيلا اندنسأل اريغص اباش لضفلا وبأ نكي ملول هنإ رارقلا اذه هي

 ارس انثدح « اذه ريخألا هبارش سلجم <. ٠ ىلإ بهذي نأ لبق: رصن ابأ نإف٠

 «لضفلا ىنأب اوظفتحاف تم اذإف ؛ ىّتينم تندو « | ريبك اخيش ترص دقل» : لاقف»

 ىف .نناكو ؛ رصعلا ةالص دعب هيلا تيهذف .. كلذكر يلا ريزولا نركذ دقو»

 ىذلا كذاتسال ركشا نكلو ىنركشتال ١ لاقو هعينص هل تركشف ناويدلا

 « ةولخلا ىف مويلا مالكلا اذه ناطلسلا ركذ دقو هتوم لبق اذكو اذك لاق

 . اعيمج ءايحاللل كوع ل

 تقو ءاج ىتح ةقيدحلا نم نكر ىف سلجو لس وبأ ءاجو رمآلا رقتساو

 ءايظعلا هيلع دفوو « كتيبلا ىلإ هتعلخ بهذ دقو.. ةرخاف تناكو « ةعلخلا سبل

 ىداحلا ءاعبرألا ماى هتعلخ ناويدلا ف سلجو . اقح امظع ناك هنإف « نيثنيم.

 ,رومألا هذه نع 0 ناكو . هلمع رشابب ذخأو « رفص نم رثع

 ىوطنب ام تكردأ نأ دعب ىنكلو « هتناكمو هتبيه هل ظفحال دبجلا ةياغ تاذبف'

 «رمأ لك ىف رصن ىنأ ةفلاخم ىلع لمعي ناك هنأ تيأرو « قلاو رشلا نم هيلع

 تلقو دورعملا مسرلل ًاقفو ةباتكلا نم قافعإ ايف سقلأ ناطلسلل ةعقر تبتك
 لاوحألا ثريغت « ناطلسلا ليبس ىف تام ايلف « ىل ًادامع رصن وبأ ناك دق » أهيف

 قفتي الأ فاخأو ٠ ةمدقلا ةمدخلا قح ىل نإو « ةوق نم ىلق ىفام تدقفو.

 اذإف ىرخأ الامعأ ىالوم ىدل نإو « قاخلا ءىم هنإف « ىذاتسأ عم ىريس
 |ملصوأف ىجاغأل ةعقرلا هذه تملسو . « اهنم لمعب.موقأ ىنإف ناطلسلا ىأرب



 ممم ا سس

 ىصن وبأ ناكااذإ ايف لوقي ناطلسلا طخ ةباتك اهالعأو اهداعأ مث « ناطلسلل

 ؟ةذهىل داعأف؟ سأيلا اذه اذأسلف ةفرعملا قح كفرعن انإو هناكم ىف انإف تام دق

 .همادخ هتياعر نسحو ناطلسلا اذه ةمظع تناكو . ةوقلاو ةايحلا ىناطلسلا درلا

 .سيل لضفلا ابأ.نإ لبسىبأل لق » هعم ةولخ ىف وهو ريزولل لاق هنأ ةجرد ىلإ
 .نل ىإف ىل هنوكش اذإو « هترشع عونلف « هدمثعمو ىبأ بتاك ناك هنإ « كذيملت

 كيلإ تدبع ىنإ » هل لاق مث «ةعاطو اعمس ريزولا لاقف .« >ب اكش لبقأ

 .« ىىزع هب دشو ؛.ثيدحلا اذمم ريزولا ل رسأ دقو « هلاصم عراف لضفلا ىبأ

 اذذه قيام ىتلماعم نسحأو ار يثكى ذاتسأ ىنرعأو « ماظتناب ريسي ىرمأ لظف

 ,لجرلا نإفانايحأ ىناجلا اببف تنكو «لاو>الا تريغت تام ايلف ءايح ناطلسلا

 ,خرش ىفانأو كرشلا ىف تمقوو « تارمغلا تلحو ىضم دق (ناطلسلا)

 واحلا نم اريثكت يأرو ءضهنأ مث ىوهأ تنكف تاطقسلا توثكو « بابشلا

 .فلازأ الو ؛ةنس نو رشع وحنلا ىلع تضمو «؛ اضيأ رمل نم |ريثكو 9.٠

 ؛امظع الجر اذه ىذات سأ ناكو « ءىثلكى ضم دقل . نونسلا هذه هتلمحام ةعبت

 ,خيراتلا ىف قئاقحلا هذه فشك نم دبل نكي ملو . ىلوق ىف قحلا بناجأ تسلو

 .ىلإ تدع مث ءاضيأ ىسفن نع تئدحت ءارظعلاو ءاقدصألا نع ثدحتأ اك ىنإف

 .نأ كلذ . هسفن حدتماو ىلوصلا ةريس راس دق لضفلا ابأ نإ لاقيال ىتح لمعلا
 لذب دقو ؛« قاروأألا » هامسو نييسابعلا ءافلخلا رابخأ ىف اباتك ف نص لوصلا

 .بداألا ىف هنامز ديحو ناكو « الضاف الجر ناك هنإف ءأريبك ادوج هتباتك ىف

 « هسفن حادتما ىف ىدامت هنأ الإ « هلث نامزلا دوجي اسلقو : ةغللاو وحنلاو
 .نمو هب هوباعو ةكلسم سانلا مرب قح أريثك هنم ركذو « هرعشب ةداشإلاو

 .تارفلا نب ىلع نسحلا ابأ اتدشنأ ايلف ةديصق لك ليذ ىف هبتكي ناكام كلذ

 .نزولاو ىورلا اذه ىلع ةديصق رعاشلا ىرحبلا نم تبلطول :هل تلق ريزولا

 ههنم رخس دقو ..كلذك هنأ لوةيو كحضي ريزولا ناكف . رجعل ةيفاقلاو



 ل ا لس

 ٌلضفلا وبأ أنأ : تفقو املو . مويلا هٌوأرق هنم ريخسي كلذكو هرصع ءانبأ كلذل

 بيعيال يل كلذ تركذ دقو . ىسفن حدمأف لوصلا عابتأ رأ ل ربخلا اذه ىلع

 اناطخلا نم أنمصعي هللأو ىباتكن وهرب نبح د وعسمو دوم ىَدهع ويش لع

 ' .هلضفو هنمم للزلاو

 ورم ُْف ةقجالسلا عم دووعسو ناطلسألا برح ةصق

 هللا ىضر ناطلسلا راس « رفص روش نم رشع نماثلا ءاعبرألا موي ىفو

 لاتقلا ةليف هيف ةدعلا لماكرارج شيج عم ؛ ثكتشوي قيرط نع ةأره نم هنع

 ناكو « ةئبعتلاب ناطلسلا رهأ ككتشوب ىفو . ةفيفخ لامحأو نوريثك ةلاجرو

 ريبكللا بجاحلا ةرسيملا ىلعو « ىلع رالاسهسلا ةنميملا ىلعو باقلا ىلع وه

 ( رالاس روخآ ) تالبطصالا دئاق ىريب ةمدقملا ىف راسو « ىشابوس

 برعلاو دركلا ةءامج عم بجاحلا ركب وبأو رقنس ديأو ()نيكتيابو

 بجاح نيكترأل ةرخاف ةعلخب ناطلسا) رمأو <. ناسرفلا نم ةئاوسمخو

 « ةقطنملا هحنمو نينكرلا تاذ ةوسنلقلاب تالبطصالا دئاقل رمأ ؟ « ىارسلا

 أاهردصي ىتلا رماوألا ىارسلا ناءلغ ىلإ ىهنيل ةفيلخ ىدفتكب بجاحلا لعجو

 «ناطلساا مسو اهيلع الويخ بكري نم مهنم دونحلا نم ريثك هشيج ىف ناكو

 ةنميملاو بلقلا ىلع اوعزو دقو « نوروبشم ةداق مدوقي « ةلاجرلا مهنمو

 .بئاجنلا مبمظعم ىلتعا دقو هاكردلا ةلاجر هيف نأ 5 « ةقاسلاو ةرسيملاو

 اذه ىأر نم لك ع مجأو . ةليفلا نسحأ نم نوسمخ شيجلا اذه ىف ناكو

 ناكم لك ىف جيجضلا عفترا دقلو . اليثم لبق نم هل ريم هنأ ىلع شيجلا

 )١( نامسسلا #30 ص دحاومسا هنأ ىلع ؟ رفتس وديإ نيكستاب » ضايفو ىغ ةخسن ىف ١
 ابيفإ ءاو ةخسنلا نأ ىلإ شمابلا ف ىسيفن راشأ دقو . رفتس ديإو نيكستياب ىميغ ةغاسأ ىفو
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 ىارس ناطلسلا غلب ايلف ء روباسين ىف لرغط ناكو . ميظعلا شيجلا اذه ةكرحل

 سوط ىلإ هجوتلا لبع مزع ؛ سوطو روباسين قيرط قتلم ىلع ؛ دجنس

 عيطتسي ىح « روباست ىف اليوط رخأتيو انئمطم قييف لرفط عدخب ىّتح

 طخ هيلع عطقيو « اوتسأ ىلإ ؛ قون قيرط نع ريسلا ثحب نأ ناطلسلا
 قيرطلا اذه ىف ريسملا نع رجع اذإو ءاسن ىلإ ريسلا عيطتسي ال ثيحب ةعجرلا
 مرعلا اذه ىلعو . سخرسو ةأره قيرط كاس اذإ ايف هرسأ لبسي فوسف

 شيجلا لصو ىح دابأ دعس ىف نيموي كانه ثيلو «سوط ناربأط ةيحان راس

 امون مان هنم غرف املف المسم برش دقو . ناخريش نيع ىلإ هجوتف ؛ هلكأب

 دعب ريسلاب ريزولا رمأ مث . اهيكرف ليف ىنأ بلط رصعلا ةالص دنعو ؛ افيفخ

 ناءلغو ىدغتكب بجاحلاو معلا و لبطلاو ةعتماألاو ةلاجرلا هعمو ءاشعلا ةالص

 هنأك اعرسم هتليف قاس م اذهب رمأ . شيجلا مب قحلي نأ ىلع ىارسلا

 لك نم سراف افلأو ىارسلا نايلغ نم فلأ هعم ناكو « هودع ادراطم ىرجب

 نأ لبقو . بئاجنلا نوبكري <04 ن.ذلا نيحلسملا ةلاجرلا نم نافلأو فنص

 رذعناو « كاذب رماوأ هيلإ ردصت نأ نود كرحتي هرودب شيجلا ذخأ كرحتب

 ناكو « ريسملاب رمأي نأ ىلع هلمح امم « دبج نم لذب ام يغر ؛ هطبض ريزولا ىلع

 . اوراسو مهتعتمأ اولمك برغملاةالص دعب كلذ

 ةيحان ىلإ هجتا ناطلسلا نأ عمس اءلف « نوزاتمم ناسرف لرغط دنع ناكو

 نمو . نوأ ىلإ اعريبم بحسناف ؛ قيرطلا هيلع عطقيس هنأ دك أت سوط

 لوانت دق ناك ناطلسلا نأ قزأملا اذه نم لرغط ذاقنإ ىلإ تدأ ىلا بئاجعلا

 ىلع وهو « اًقيمع امون ءاشعلا ةالص دعب مانف اديج م مو نويفآلا نم اليلق

 اوقاسو ةليفلا قوس ىف عارسإلا ىلع اوءرجب مل كلذ ةلايفلا ىأر املف « ةليفلا
 « ةصرفلا تعاضو . رحسلا ىتح همون ىف طغي ناطلسلا لظو « لبم ىلع



 ل

 عم تنك دقو . لرغط ىلع ةبلغلا هل تناكل ؛تقولا كلذ ىح مي م واذإ

 ؛ اب اءلزنو , حابصلا ىف قون انغلبف « رحسلا دعب نيعرسم انرسو ؛ ناطلسلا

 ثحو بئاجنلا ىلع تناك ىلا ةيساحنلا سوكلا تقد مث مبصلا للصف

 برعلاو دركلا جوف عم بجاحلا ردب كلذكعرسأو « اعرسم هتليف ناطلسلا

 ()ناجوخ اوغلب الف . ىارسلا نالغ نم ةثامسخ عم بجاحلا نيكترأو

 سوكللاعرق تاوصأ مم دقف« حابصلا ىف اهرداغ دق لرغط ناك« اوتسأ ةبصق

 نم ريثك كرن ىلإ اورطضأ دق ةقجالسلا ناكو « ةبقعلا قيرط نع جرف

 ىلع ناطلسلا لصوو .اوعرسأ ام ةدش نم نكامأ ةدع ىف ةليقثلا مهتعتمأ

 اقئاح لزتف « لوآلا عير نم سماخلا تبسلا موي ىف كلذ ناكو ؛ مرْأ

 هدهاشأ لو « هلاجرل بابسلا ىف شفلأو « ةصرفلا هذه تاوفل « ردصلا قيض'

 نيكم مرأ ىف ريسي نأب رمأو . لبق نم بضغلا نم لالا هذه لثم ىف

 نأو « قاثولا نادخل اسمر ناك ةميكسشلا ىوق سراف وهو « اروف ىليدلا

 ةحارلا نم ميطسق اوذخأ نم ىارسلا ناءلغ نم ةنامسخ هعم ريس

 أمم ءىث غواب ىف نوعمطي مو اوراسف . مريغو ناسرفلا نم ةامسمخو

 نم اريثك مهعم اوامح دقو « برغملا ةالص دعب اوداع مهكلو « نوغبي

 قيرطلا ىف هل ناكو اعرسم ىلو دق لرغط نإ » نيلئاق ةفقألاو ةعتمألا

 تحت امن اولاق ةبيتك انقداص انكلو دحأ هري ملف راسو اهكرف ةدعم لويخ

 قيضلا ديدش قيرطلا ناكو بجاحلا ناخردقو بذاج نالسرأ ناملس ةرمإ

 اندجو دقو ةماتلا 1.5 مهتبهأب لبجلا اوقلستف رخآ اقيرط نافرعي ناسيئرلاو»

 ه8 ةكارلا نم أوسيل مهن هك ةعامج

 لبس وبأ انه انب قلو «ددجلا حيرتسي ىنيموي انه ناطلسلا ركسعو

 0 مويلا ناجوق يه 00



 سل اس

 نيبآأ رهوجو ( راد هماج ١) سالملا ةنازخ بجاح امبعمو ىروسو ىودجلا

 دقو . سراف ةئامس#خ مهعمو نيمدقملا نم امهريغو ( راد هنيزخ ) نزاخلا

 انيلإ تدرو دقو . اهيف نمآلا رارقإو روباسين ىلإ ريسلاب ناطلسلا ره رمأ

 نأو هتبع نم جرخ هنأ ديفي « ديربلا بحاص « ىحجلا رفظملا ىلأ ةلاسر

 ىخبنيف ؛ ضرآلا ىف اودسفأو اوراث دقف نابعألا امأ ءهعم نوقفتم نيبولعلا
 ىذلا ءاتمثلا ةيقب انتثوؤمل ىكي ام رادقمب مزاللا فلعلا دادعإو نمآلا بابتتسا
 . كلانه هيضمنس

 نيذلا ناسرفلا ريزولا مأو « درواب ىلإ اعرسم ناطلسلا فحزو اوبهذف

 ن٠ ةديرجهفحز ىف ناطلسا| عم ناكو هرثأ ىلع ريسلاب فحزلا اذه ىف اونيع

 نيح هنإف لرغط امأو . هودس دق ىهريب قيرط نأ دجوف « نيعرسملا ةلايخلا

 ؛ تادادمالا ةلمجو ةكاارنلا دنج عيمج عم نييلانيلاو دواد دجو درواب غلب

 ءاج دق ناطلسلا نإف « ودعلا روغ ربسنو هيف قينل ىدأولا ىلإ عرسنل اولاقف

 سارحلاب اذإ ثيدحلا اذه ىف مه امنيو . اندهعام ةبهأ رثك أ ةرملا هذه

 نإ نولوقيو ضعب ىلإ مهضعب ىرحي لبجلا قوف نينيعملا ( تانابديدلا )
 اوعفدف نيمدقملا نم امهريغو دوادو لرغط ىلإ ربخلا غلبأو ءاج دق ناطلسلا

 نيب ناكو ءدرواب ىداو انغلبو لالتلا انعطق ايلف . اوراسو ؛ ميمامأ ممادادمإ
 قحلن نأ نكمملا نم ناكف « ليلق تقو هايإ ممر داغمو ىداولا انغولب
 ةدارإب الإ ريسن ال رومألاو موت ردقلا نكلو « نيعرسم انرس اننأ و م

 « ناطلسلا ىلإ بجاحلا هب ءاخل « ىلاوملا دحأ دلو انرسأ ىف عقي نأ ناشف « هلل

 ىلإ متادادمإ ليئاكبمو ىلع لمح مايأ ذنم» : لاقف ةكارتلا ريخ نع هلأسف
 ددعلا ريبك شدج مهعمو نوءدقملاو نايعالا راس كلذكو ةوارفو اسس ءارحص

 .ناكو ؛ قيرطلا نم خسارف ةرشع دعب ىلع ىداولا ةفاح ىلع ةيهآلا مظع
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 .نلخدو « هنع 5.5 هللا ىطر ناطلسلا ريحتف ' « تيقبف جرعأ ناصح ىل

 ٠ بذكب ىلوملا نبا ْنِإ هل اولاقو انتمدقم ةءيلط رم ناسرفلا ضعب

 لاقت . عقنلا نم هتراثأ ام اندهاش دقو ىحضلا ىف تادادمإلاب اوراس مهنإف
 رهو عقنلا اذه راثأ ىذلا وه شجلا نإ » نورخآلاو ىلع رالاسوسلا

 اذمو . «دحلا اذه لإ مهم ةبيرق ممادادم] نولعحب ثيح ةلفغلا نم اوسيل

 ,ىح ؛ ةرارهلا ديدش مويلا ناكو « اليوط راسف « ناطلسلا ةطخ |وفعضأ

 ةاشج لسرأ وأ هودع ون ريسلا ثح هلأ ولو . درواب دودح ىلع لزت

 ةككارتلا نإ اولاقو اليل سيساوجلا لبقأ دقف « هتضيق ىف اعيمج اوعقول : هبقعتي

 نأ ولو « مهنم ادج ةبيرق مطاحأ تناكو « ةايلا نه اوسئيو اولهذ دق

 "| وقاس دقف نيفئاخ !وناك امو . نيبم رصن هل مل كانه مهسهد ناطلسلا

 نأ ولو ءابعر تنلم دق تناك مبمولق نآلل اس ةيحان ! وابي ىتح مهمامأ لامحألا

 ىلإ ةجاملا دشأ ىف اوناك ذإ ء اناث همامأ !وعاطتسا امل ةوارف غلب ناطلسلا

 .ءاتشلا لحو انويقعت اذإف انمدقتب ودعلا قيسنس اننأ نولوقي اوناكو فلعلا

 .مهماقلل دوعن عيبرلا ءاجام اذإف ءاوتأ ثيح نم اوعجرو رجضلا مهيلع ىلوتسا

 . لامحاللا نم ناففختم

 .نايعألا اعدو ءدرواب ىف ماقأ « رابخالا هذه ىلع ناطلسلا فقو ادلف

 كانه اقم ء تكنلا ناويد ذاتسأ « ىنزوزلا لبس وبأ ناكو : معم روامشتو

 .تالامحالا عيمج ىلع ىأرلا اوبلقو . لبق نم سيساوجلا هركذام مهيلع صقف

 انه نم ةقشلا نإو « ىلعألا ىأرلا وه قاطلسلا ىأرلا نإ » : رزولا لاقو

 ةعضب مين ثيح « اسن ىلإ بهذن نأ ىف ريخلا نأ ىل ودبي « ةديعب تسيل

 ؛ بورحلا ىف لغويو « ودعلا عرف دادزي كلنبف « فلعلا انل رسيتيو مايأ

 .نأ ىنادلاو ىضاقلا فرعبو ؛ بيط رثأ هل نوك مزراوخ ىلإ ربخلا لصيو

 ,نم ةنتفلا ثتحب نأ دعب الإ اهرداغي ل هنأو ناسارخ لزن دق ناطاسلا



 سا 0

 راسو بكرلا كرحت ةادغلا فو . باوصلا نيع اذه ناطلسلا لاقف .« اطوصأ"

 ةوارف نم ودعلا بحسناو « شيجلا ةكرح ىحاونلا كلت تزتهاو اسن ىلإ

 ناطاملا نأ ولو « هوك نانغاب بناج ىلإ هلامسأ لمحو « ءارحصلا ىلإ

 ءادعاللا نأ ني: ةليواط ةرثفب كلذ دعبو . ىغيي أم ريثك هل م ل

 علخي ملف ام مايأ برحلل ادعتسم ثبل لرثط نأ دح ىلإ عوفلا م |

 لاح ناك اذإو . ماني نيح هعرد دسوتي ناكو دررلا هنع علب و هءأ ليس

 ماقأو . نيرخآلا لاح ةفرعم ريسيلا نف وحنلا اذه ىلع ةعاجلا هذه دئاق»

 ماقملا ناك دقف . بارشلا سلاجم تبصنو « مايأ ةعضب اسن ىف ناطلسلا'

 اهيف روظي مزراوخ نم ةيرس ةلاسر قاطاسلا شيلا ثعبو <. ابيط

 : ريزولا ىل لاق . ناطلسلا عيق ون هيلع ادر انبتك دقو ءالولا ىف ىاافتلا'

 ملأ دق طحقلا نآل مويرح ىلع ردقن ال اننأ نوفرعي مف عادخ هلك اذه د

 ىلإ هريس داعيم نيحي ىّتح انهالب وط ريقي نأ شيجلا عيطتسي الو «دالبلا هذب
 ىلع ناسارخ ىف انءادعأ نآل ىرخأ ةيحان نمو ةيحان نم اذه « مزراوخ

 نجلا ميدل انليلضت نوري ةيمزراوخلاو اذه « مهلاتقل | زمدقت دقو انم ةبرقم

 مويلع جترأ ةنئفلا نورمضي اوناكام اذإ ىتح ايوق مييلعاندر نوكي نأ بجيف

 « نولهذيو نوعزفيف

 ؛مهياعرومألا تدقعت افلع م اودجب ىو 0 ءارحصلا ىلإ ءادعألا راس أبلق

 قيرط نع اسن نم ناطلسلا داعو طحقلا نم نيك اش دنجلا توص عفتدأو

 ىعمس ىلا اوتسا ةيصق كاع هلايقتسال جفن روبامسن ىلإ رأسو 3 اوتسأو دروأب

 عطتسي مل ىذلا ؛ دعاص ىضاقلا ءاننأو ءابقفلاو ءابلعلاو ةاضقلا ناجوخ

 يناثلا عيبد روش فصتنم سيلا موي كلذ ناكو « هتحص فعضا روضحلا

 نم نيرشعلاو عباسلا 2 خايداش قي لح ُْق لؤنف روبأسيت ناطلسلا غلبو»



 ل

 .ناك ىذلا دوعس» ناطلسلا تخت حالصإو ديدجتب ىروس أو . ربشلا اذه

 .لع هوعزوو هوعطق دق اوناك ىذلا ةفصلا شرفو « هيلع سلح دق لرغط

 .نسح عقو اذهل ناكو . اهومده دق !وناكىتلا تالبطصالا ميم رمأ مءارقفلا

 ع نأ عا طتسا ىح أريبك ادبج لذي دقو « هياع ىف 500 | سفن ىف

 .ثناك دّقف « اهب ىدبعك ةرملا هذه روباسن نكن : مو . اموي نيرشع فلع

 .نم نمل راصف « ليلقلا الإ اهف نارمعلا رهاظم نم قيب ملو « ابلك ايارخ

 . اهنوعيديو اهفوقس نوعزأي توربلا باحصأ ذخأو : مارد ةثالثب نيخلا

 .طبهو «عايضلا ةميق تروهدتو « مهئانبأو مهتالئاع عماعوج نوتوهي اوناكو

 . اقناد حبصأت مردلا رعس

 'أردب ناطلسلا ثمر عوبسأدعبو . لرغط عم ثّدحلا قفوملا مامإلا راس دقو

 باجحلاريبكو قبب ىحاوض ىلإ بجاحلا شاتنوتلاو تسب ىحاوض ىلإ بجاحلا

 الكف ارطألا المو « سوط ىلإ رالاسهسلاو « دنفساو زرخابو .فاوخ ىلإ

 .ديدش سناطلا ناكو « وبللاو بارشلا ىف +08 ناطلسلا ذخأ مث . لاجرلاب

 «« روباسنب قا> اذبك اطحق دحأ ركذي الو « اهدشأ ةلاخلا تغلبو « ةدو ربلا

 ىف بئاجعلا نم اريثك تيأرو . ةيدرلاو دنجلا نم نوريثكح قاخ كاهو

 .هذهب ءالقعلل ةرصبت اهنم لك ىف ذإ ؛ اهركذ _.رم ةلاع الف « مايآلا كلت

 . ةعادخلا ايندلا

 اهيضارأ تناكو ؛ خاي داشل ةعبات دابآ دم ىمست ةيرق روباسن ىف ناك

 نامركو نابفصإو روباسن ىف ىمس ىذلا « راو تفجلا ناكف نيلا ةيلاغ

 رجلا أرماع ناك نإذ ؛ مثرد فأي عابي ةعورزم ريغلا ضرألا نم ءابيرج

 « ةيرقلا هذبم دق رصن ى ىبأ ىذاتسال ناكو ؛ مدد فالآ ةثالثب عيب عرزلاو

 ' .قلا ةنسأا كان ىف دارأف ؛ ثالث تابج نم قئادحلاب طيحأو هؤانب نيحأ



 د

 نم ىرخأ ةعطق ىرتشي نأ « روباسين ىف اهلالخ انقأو ناتس ربط نم اهف انعجر.

نم مرد فالآ ةرشعب ضرألا ىرشاف:ةقيدح هب طيحت ارصقاماعىبيلضرالا»
 

 ؛ ثلا عفد دنع ارضاح تنكو ؛ دوبشلا اودبشأو ةلابقلا اوبتكو «ثالث كالم.

 ضراعو « بهذلاب امسقو ةضفلاب امسق نقلا اولبقت نأ بجي ىذاتسأ لاقف

 ذخأ مث اليلق ىذاتسأ قرطأف ءابهذ نول نوكي نأ نوطرتشي مهنآل نوعئابلا»

 نل »لاقف اورذتعاو كالملا مدنف « ضرألاب, ىل ةجاحال ه الئاق ابقرمو ةلابقلا“

 ىلقع باصأ ىذلا سوه لا اذه ام» ىللاق م ."موقلا فرصناو « ىرتشا“

 فوس شيعي ىذا نإف ىرأ 5 ايندلا تناك اذإ . ضرألا'ءارش ىف تركف حا

 ةرشعب عاب ضرآلا راو تفج نأ ىري فوسو لاهلا روكي فيك ىرب

 . ةماشتملا ذاتسالا تاروصت نم هلك اذه نإ ىسفنل لوقأ انأو تدعف « مارد.

 ىذاتسأ رصق ىف ىفزوزلا لبس وبأ لو ءر وباسين ىلإ انثج ماعلا اذه ىفو

 اوناك « ةلقاهدلا نم ةعامج هدنع تدجوف موي تاذ هترالزأ تبهذو ؛ اذه.

 اوديشي ىكل رصقلا اذه نم ةبيرقلا ضرأآلا نمراو تفج نيثالث نوعيدي

 مثرد قئام دحاولا رأو تفجلل انمث نوبلطي اوناكو « ةقيدحو أرصق كللانه همساي

 ؛ىأرو « تمستباف . نفلا مدقتو رمآلا رخآ ىف ىرتشا مث مهضراعي ناكف»٠

 : نيعئابلا فارصنا دعب ىل لاقف « ةبق ةبحلا نم قلخ « نظلا ءىب الجر ناكو.

 كنإ» . لأقف ةدوعلا تسقلا مث « اهتيبنأ' ىتح ةقفصلا هذه ىف تمعت دقل

 صأ نم ناكام هيلع تصصقق « ؟ ككحض أ اذاف نلا فد ةعاس مستبت تنك"

 هأثرسحاو : لاق م ايلم ركفف . ضرألا ءارش ىف هتبغرو رصن ىلأ ىذاتسأت

 <.؟ثيدحلا اذبب ىتتثدح ولو « ىأرلا بقاث ايكح ناك دقل.« ربصت ىبأ تول.

 هبهذلا تعفدو نآلا تيرتشا دقو امأ . ضرألا هذه تيراشأ امل لبق نم.

 . «ءآرشلا نع لدعأ نأ ىنم حيبقف»



 سس ا سس

 هذه دابآ دمع ةيرق ىف رمألا نأ تفرع ناقئادند ىف انب لام دعبو اذه

 نم دحي الو حمقلا نم دحاو نم ضرأآلا نهراو تفجلا عابي ثيحي راص

 نمرأو تفجلا ناك نيح ثداحلا اذه نم ةنس لبقام ىلإ رظننلو . هيرتشي

 حمقلا نم دحاو نمي كلذ دعبو نيتئام كلذ دعب مث مرد فلأب عابي ضرالا

 1 لاوحالا هذه لثم اماد رستم نأ انيلع بترإف © هيراشي نم دجب الو

 تناك« رانيدب اهم ةدحاولا تيرشا « ةطورذمو ةدرجم ةيدادغب ايارم تيأرو

 ةثالث ريخلا نم نملا نمت غلب روباسين ىلإ انثدوع كعب و ٠ مثارد ةثالثب عابت

 نم فلعلا رمأ غلبو .اهحاونو ةئيدملا لهأ رُثكأ تامو « اهرد رشع

 ةبونلا ىلع تناكو - موي تاذ اسلاج ناطلسلا تيأر ثيحب ةبوعصلا

 ىتح نيعمتجم اولاظ دقو لئاسرلا ناويد بحاصو ريزولا هعمو : ناويدلا ىف

 مو ءمحللاو زيخلا نايلغلا زوعأ ذإ مايأ ةسنل فلع عمج اومتأ نأ ىلإ ريظلا

 ناكو «ربظلاةالص دعب فلعلا دادعإ نم انغرف دقو . ريعشلاو نبتلا باودلا دج

 ىعاس ءاج ذإ «تثدح ىّتلا فئارطلا نم ثيدحلا اذهو ؛ اكحاض ناطاسلا

 ىلع ىبأ نم ةلاسر لمحي ناكو ناطلسلل هومدقف « ةعاسلا كلت ىف ةنوغ ديرب

 ةعلقلا دئاق نإ » : لاقو هئامدن ىلإ تفتلاو ناطلسلا اهأر قف ةنزغ ةعلق دئاق

 نزاخلا تعدوأ دق ةلغلا نم زيفق فلأ نبرشع نم رثكأ نإ هباتك ىف ل أوقي

 «ديدش قيض ىف انه نمنو ةرفاو الالغ ةئرغ ىفانل نإ ؟ اهيقبب مأ اهعيدبأ لأسيو

 بئاجي هنع هللا ىضرناطلسلا اذه ةافو ىّتحو كلذ دعب دو. ءامدنلا بجعتف

 ةرورغلا ايندلا هذه نأ ءارقلا دكأتي ىتح هناكم ىف اهردنأ ركذأسو ةريثك

 هنوبلجيو ناغماد ىتح لالا نوذخأي !وناكذ فاعلا امأو .ريقن ىورش ىواستال

 ؛ مهتاوقأ نع ثحبلا, لغش ىف اوناكدقف ةمك ارثلا انب شرحتي ملو . كانه نم

 . اهلكدالبلاب ملأ دق طحقلا اذه نأ ذإ

 راحوكلذإ نزح دقو ؛ ىودجلا لبس ىبأ عم قافو ىلع ناطلسلا نكي مو
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 «ثيللا نب دوءسم لبسوبأ طسوو ءارس امهنيب قفاني ريزولا 1٠١ ناكو هرمأ ىف

 «٠ فلأ نيسمخ ناطلسلل لبس وبأ مدقي نأ ررقت ىتح ؛ مايأ ةدع ةطاسولا تمادو

 رمأ دقو . هعمج نيح ةنازخلا ىلإ لاما لسرأو « كلذب ادبعت بتكف . رانيد

 دعب رمأ هنإم «ءامدنلا نيب ساجو ةرضملا لخخدو ؛ ةرخاف ةعلخض هل ناطلسلا

 ' نرأو « روبا مينى هليع,نم ىعتسي نأو ةنزغ ىلإ بهذي نأب مايأب كلذ

 قاتسر قيرط نع ريسي نأو « ليماكيم ةعلق ىف هافخأ دق ناك ام جرخ

 دئاق ةل-را] هل دعأ دقو . تسب ىلإ بهذي كانه نمو « ناتسيس ىلإ تسب

 .هرفس ىف هويحصيل نيزبجم سراف اتئام هعمو (١)امدقم نيعف ةيرغ ةعلق

 مهعي دوت ف جرخيل بجاحلا ردي, ىلإ باتك لسرأ دقو ؛روباس# نماوراسو

 ماجنأ و ملا ومأ مبعمو نيملاس ةئزغ اوغابو . لعفف ؛ دودحلا ىلإ مهعييشتو

 ليلجلا دبع نسحلا ىأ ىلإ ناطاسلا دبع دقو هب انحتما ىذلا ءالبلا نم هللا

 كنسحلا دومه ناطلسلا هحئم ىذلا زارطلاو طخلا سفن ىلع روباسن ةسايرب

 ىلإ نسحلا وبأ ءاج دقو .ةعاردو اناسليطو ةرخاف ةعلخ هحنم ذإ هالو نيح

 ريبكللا ذاتساأللا ناصح هل اوبلط دقو « جرخ مث ةعاطلا ضورف امدقم طالبلا

 روباسين نايعأ هيلع دفوو ةباعرلا ةباغب طيحأ دقو هتيب ىلإ هبكرف روباسن سيئر

 ةلذنمب مويلا ىفإ : الئاق هتتوعر نع مف فشكو مهابقتسا نسحب مف اتداقو

 رصعلا اذه نيب ناتشف « دادح ةنسلأب هنوقلسي | وذخأف . كنسح ريزولا

 ش , كنس رصعو

 ىلإ هءاقب هللا لاطأ ةفيلخلا نم ىرتت بتكلا تءاج تقولا اذه ىفو
 ' ىتح ناسارخ نم كرحتي الأ اهف هيل باطي , هيلع فطع اهلكو « ناطلسلا
 ريسي نأهيلعنإف ابلع ءاضقلا نمْغرف اذإف « ةكارتلا اهران لعشأ ىلا ةنتفلا دمخت

 سس ال غ١ س ىهافلو 85١٠١ س ضايق ىنغ دس 1 ةلثيم م صخلا ف ةروك ذلا ةملكسا 6

 | ش . « ىدقم» نوكن دق اهنأ شايف  ىنغ ةخسن ىف ىكذو



 لس يل سس

 ةفيلخلا ىلإ ةباجإلا تلسرأ دقو . ابنه بصاغلا درطي ّح لابجلاو ىرلا وحن
 «هيلع ةدوةعم ىتيرع تناكو ةعاطلاو عمسلاب ىلاعلا ىمألا تيقلت » : ىلب ا؟

 0 ةفيلخلا رمأ تيقلت نأ كدل دبل نم ديزملأ لذيأسو

 بيبثي ناك دقف هنم ايرقتم اضيأ دوعسمل بتك دق دادغب ناطلس ناكو

 ناجرج ىلاو راجيلاك اب ىلإ ثعبو « اليمج ادر دوعسم هيلع در دقو . هتكرح

 « فطعلاو دولا هؤلم اباطخ هيلإ لمحت لوسر عم ةميق ةعلخ ىرراتسربطو

 ىودهلا لبس وأ كانه ناك مايأ لوبقلاب تيظح تامدخ نم ىدسأ ال

 ءاقروسو

 ١١< نزاخخ ناكو « هل ًامدن ىجج ركسلا نسما ىنأ ةداعإب ناطاسلا صأو

 اريبك اخيش حبصأ دق ناكو « هيل * لشد موقل ءالؤه عم داع دقو ؛ قارعلا

 سانلاو مايألا تريغتو . لبق رم هتيأر ىذلا نسحلا ابأ وه نكي ف

 . ءىث لكو

 لافتحال ناطلسلا سلج قاثلا ىدامج نم رشع نماثلا سيلا موي ىفو

 دقف ؛.ارعشلل عمتساو ةجيببتانيز اوماقأو « ةريثك اادههيلإ تمدقو زورونا

 ؛ثداوحلا نم اولخ ةرثفلا تناكو لابلا ىلاخو هذه هاتشلا مايأ ىف ارورسم ناك

 رمأف « دوعسم رعاششلل اودفشو . اضيأ نيبرطشلل و نيرضاحلا تالصلاب أ

 نم اهاضاقتي انربش رانيد فلأب و هنم باتك عم م رانيد هَ ماممالث ةلمصب ناطاسلا هل

 دادعإ ىف ناطلسلا ذخأ مث . كانه اميقم لظي نأ بحي لاقو « ليج تا تالماعم

 بحاصل لاقو . كلذ لبق هيف اوءدب اوناك ام اومتأو «زوروتلا دعب ريسلل ةدعلا

 كوخأ نكيلو روباست ىف ثكسمت الف انعم ءىجت ىتح دمتسا ىروس ناويدلا

 دعتبأ الأ ىلع امزاع تنك د قلو ةعاطو اعمس » نأ ىروس باجأف .انه كنع أيمان

 ( ىقييبلا بس 49 م)



 مس ل سس

 هنع ابئان هاخأ ماقأو . « مايألا هذه ىف ىب ملأ دق.املةظحل ىالوم باكر نع

 اذإف هعم ىروس ذخأي نأ دب ال هنأب كلذك ناطلسلا لاقو . رفسلل دعتساو

 ىلع اهيف رومألا تراس اذإو ءاهلإ هتداعإ نكمأ ناسارخ ىف لاوحألا تأده

 ليقو . ىلع ايندلا ريثي اليكل ؛ ءادعألا ىدبأ ىف لجرلا اذه عقي ال رخخأ وحن

 ناطاسلا رمأ دقو . ناطلسلا عود ىف اذه قلأ ىذلا وه ىود#لا لبس ابأ نإ

 ىلع علخ اك . ديربلا ناويد بصنم هيلإ دنسأو « ىحبجلا رفظلا ىبآل ةعلخ

 ةرم ناطلسلا دعاص ىضاقلا ىأرو . رفظملا ىبأل املس دقو مهيقنو نييولعلا

 تقولا اذه ىفو . اماود هتمدخ ىف اناك هيدلو'”نكلو « مابآلا هذه ىف ةدحاو

عم اوداعو هيدلو ىلع ناطلسلا علخ دقو اككانو ايعادو اعدوم ىضاقلا ءاج
 نيزز

 : مثراد ىلإ

 ايقب نيمويل « تبسلا موي « سوط ةيحان ىلإ روباسن نم ناطلسلا راسو

 ”'رمحألا قيضملا قيرط كلس دقو + زوروتلا مايأ رشاع « ىناثلا ئئداج نم

 . روباسينو أوتساو دروابو اسنو سخرس قيرط قرتفم دنع ىداولا ىف لو

 نيروبشملا ةداقلا ةدايقب ةافكلا نيمدقملا عم أروجم شيجلا نم بناحجب ثعبو

 1١١ عم سخرس ىلإ اوفحزو ءادعألا كرحت كلذكو . ةعيلطلا ىف اونوكمل

 ناقيرفلا ناكو . انشيج ةبجاومل مهعمالط اواسرأو « نيبردملا لاجرلا نم ريثك

 لزب دقو لت ىلع هتميخ ناطلسلا برضو . برحلا تناكف : ةلغقي متأ ىلع

 ؛ءادعألا ةلباقل شجلا مظعم هسفنب دقي ملو بارشلا ىف ذخأو « ةلماك ةئبعتب

 نم نما عيب نأ دح ىلإ راعسألا عافترا غابو . داصحلا مسوم رظتني ناك دقف

 أوبر دقو . هيليعب دح أهرب لف ريمشلا امأ «اردات ناكو امهرد رشع هلال دبل

 ىروس لعشأو . اهنم دحاو نم مهعم نم ىّح ةلذلا اوبلسو ءاهيحاونو سوط

 )١( ص (خرس هد) ءارخلا ةيرقلا نوكب نأ اريثك لمت ضايفو ىنغ لوقي  511١ةيشاح ٠



 ل ع

 « طحقلا ةدش نم :باودلاو سائلا نم ريثك كلهو « ىحاونلا هذه ىف رانلا#

 رمأللا غلبو . شئاشحلا ىلع شيعلاب الي وط ةايحلا رارمتسا مدع احضأو ناكدقف»

 اوعلطأف . مامزلا تلفي نأو «طحقلا نم شيجلا روثب نأ ىثخ ناك هنأ دح ىلإ.

 نم دب ال هنأو « مهيديأ نم تلفيس رمآألا نأب هوحراصو « رمأللا ىلع ناطلسلا#

 عاطتسي ال ثيح ىلإ غلبي هنأ كش الف لحي ىلع رمآلا' ريدي مل نإف « ةكرحلا
 تبسلا موي كلذ ناكو ؛ سخرس بوص كانه نم ناطلسلا راسف . هيفالن“

 نمو فاعلا ةلق نم سخرس ىلإ قيرطلا ىف كله دقو . نابعش نم رشع عساتلا'

 ىف سخرس انغليو . مهمغو سانلا نزحأ ام « باودلا نم ىهحب ال ام عوجلا ١

 نم ةدحاو ةلبنس الو ءام اهب سيلو !!رخخ ةنيدملا تناكو « نابعش نم موي رخآ"

 ايف سيلو تقرحأ دق لابجلاو نايدولا امنأكو « اعيمج سانلا اهرجم دقو « ةلغلاا

 ةنكمألا ىلإ نوبهذي اوذخأو « مرمأ ىف سانلا راحو « شئاشحلا نم دوع

 كلت ىف ةداع مري ناك ام « ةدسافلا ةفاجلا شئاشحلاب نوتأيو ةديعبلاا

 اهنم لكأتف مئاهبلل اهنومدقيو ءاملاب اهمنوشريو اب نوتأي اوناكف « ءارحصلاا

 ةاثملا ناكو . اعوج تومت ىّتح « اهبلإ تفتلت الو اهنع روزت مث نيئرم وأ ةرم.

 .الاح أوسأا

 من سلجب ىلإ أاعدف « لاوحاللا هذه نم ةريجلا ديدش ناطلسلا ناكو

 اذه رييدت ىف اوثثدحتو « شيجلا ةداقو ةلودلا ناكرأو لبس اأو ريزولاا

 . ةباد الو ىدآ ةمم قب امل' وحلا اذه ىلع رمتسا لالا نأ ولو . رمآلا'

 اذه نأ نم نيف ىلع ىنإف 1 اوعمتجا دق مهنأ ولو ؛مادعألا نإ ناطاسلا لاقو»

 ورم ىف اذكه رمآلا سيل ناطلسلا رمع هللا لاطأ اولاق .اضيأ مهم ملأ دق طحقلا»

 أهم مهد اهداصح نأ دق ملغ نأ هلك اذه نم ىهدأو ؛ ةعس ىف كانه سانلا»

 ْ مهيلإ لصن نيح- ةطشنو ةنيمحو ةحرب سم مهباود نوكت فوسو ومع

 مج
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 .بهذب نأ اندنع .باوصلاف ؛ قمرلا دسيام قيرطلا اذه ىف دجن نل انإو

 كانه ه١ ثكمتف « سغداب ىف كانه رفوتم فلعلا نإف ةأره ىلإ ناطلسلا

 نا « نولوقت ام لا ناطلسلا لافف . دادعتسا ىلع ءادعألا دصقن مث امايأ
 نأ عيطتسأ ال ىنأل ؛ نوكي ام نكيلو ءاييف ءادعألا نآل ورم ريغل بهذُأ

 !ايح ةعاطلا الإ انيلع امو ناطلسلل ىمآلا نإ اولاقف . برحلل موي لك ىتآ

 .ىلع لئاسرب اوثعبو « نيلتخع اوسلخ « نيسناب هترضح نم اوداعو . بهذي

 .باوسصلا نم سيل نأ ثيللا نب دوعسمو ليلجلا دبع نسحلا ىنأ ناسل
 ءام قيرطلا ىف سيل نأ لاقيو ؛ طحق ةنسلا نإف ء ورم ىلإ باهذلا
 ثدحت' نأ ىغبلي الو قيرطلا اذه ىف نورجضتي دنجلا نإو « فلعالو
 بضخف ةلاسرلا هذه ايدأو ايهذف . ابيفالت بعصي بس هللاب ذايعلاو س ةنتف
 دقو نوداوق اعيمج نإ » لاقو امبمتشو امببنأو « اديدش ابضغ ناطلسلا

 مهلا اذه ىف قبأ يح « هيف نحت ام زاجنإ نوديرت الو ضعب عم ضع متقفتا

 .لإ 8 ذخأ فوسلو « تاقرسلا ىف كش ىو م مال متأو 6 أقم

 ' نوحي راست و «مكنانأ يخ نمو مكنم حي رتسأو , كسا قلأف نآكم

 «اداعف . « هقنع تبرض الإو نأشلا اذه ىف دحأ ةيناث ىملكي الو كلذك انم
 :؟ باجأ اذامب ةداقلا لاقف . نيتماص اسلجو موقلا ىلإ «ةشهدلا امهتربعأ دقو
 « هل اوعمسق ال نسحلا وبأ لاقف « ايرادم ملكتي ثيللا نب متفلا وبأ ذخأف
 لثم ىف مكلاثمأ نم ةداسلا اوعدخ نأ لان نمو ءاذه لقي مل ناطلسلا نإف

 رالاسبسلا ىف ريزولا قدخ . اذكو اذك لاق .ناطلسلا نإ « ريطخلا تقولا اذه
 .هديبع نحنو ناطلسلل رمآلا نإو لاجم مالكلل قبي مل اذهل باجحلا ريبك لاقو
 .ىلع اوذخأو . ناطلسال اذه اوغابأو !وذرصناو اوماق مث انل هديرب اهف انريخو
 ناطاسلا بلق امبيلع راثأ ام ةيادىلع ىلع كلذكو ةدع ارومأ رالاسيبسلا
 -ادعالا نإ هيف لوقي شاتنوتلأ نم باتكءاج سوط ىف انكن يح هنأ كلذ نم
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 بيجأف . نيعم ىلإ ةجاح ىف ىنإو « اهب مقأ ىتلا ةيحانلا ىف ظغضلا نوددشيب

 ناطلسلا هجوو «٠ كب قحلي نأ رالاسيبسلا انرمأ دقف شأجلا طبار نكد نأ.

 ةدئافلا ام اذه لاقف ؛ ٠ شاتزوتلأ كنردأ » نأ هيف هرمأي.اباتك رالاسوبسلا ىلإ

 ؟ شاتنوتلال ًاعبا7 نوكأ نأب تفلك دقو ةبديدلاو لبطلاو سوكلا نم.

 نأ ىلإ رطضاو . ربخلا اذه ناطلسلا اوغلبأو . اهقارحإ مت ابميطحتب رمأو»

 مل 514 ةنكلو هيلإ بهذف « هيطرتسي ىكل ثيللا نب دوعسم هيلإ ثعبي.

 تراس اذكه . هسف: هرطاخ بيطو ناطاسلا هاعدف» « هءاضرإ عطتسإ

 هنم مهو « ةداقلا ىلع اقان ناطلسلا ناكو « تابلملا تعقوو.« لاوحألاا

 ىدح ١ ةرسح مهبولق تألتمأ دقو هترضح نم نودوعي اوناكف 4 نوسناب.

 . ىربكدلا ةماطلا تءاج.

 ىف هدحو سلجو مرخلا ىأرس هنع هللا ىطر ى8#دراطلسلا لخد الو

 نوديريال مهن] لاقو : مدخلا مامأ شيجلا' ةداقوب ريزولا مولي ذخأ « هقدارس»

 دقو . منلاو بصنلا اذه نم حيرتسأ ىتح ةقجالسلا ىلع ءاضقلا ىل مني نأا

 مدخلا هل لاقو « ادغ ورم ىلإ بهاذ ىنإف نكي امبمو « مويلا اذه مهم ىرج

 . هريبدتو هيأرب رمأ لك نوكي نأ بحي امإو « انالوم مريغتسي الأ ىغبفيب

 لآ دقو انتلحام : هآ]» : نزولا لبس ىبأل لاققف ريخلا اذبب ريزولا عمسو

 تسد نيرز لابقإ همسأ الجر مدخلا ءالؤه نم نإ ؟ مدخلا ريبدتل نآلا رمألا:

 ؛ معلا عساوو اركامو ايكذ سيل هنإ لوقأ تسلو,« ءاكذلا ىعدي ناك

 :.لبس وبأ لاقف ؟ « ةريطخلا رومأل ١ هذه لثم ىف ةبرجتلا' هل ىفأ نكلو

 هحالس ىقلي الأو ةحلصملا ىعارب نأ سيئرلا ذاتساأللا' ىلع نإف نكي امبم »»

 لسرأو هتميخ ىلإ داع مث . اضيأ اذه ىرأ ىنإو لاق. « ةحبصنب لخبب الأو.»

 كتوعد دقل ». : ريزولا لاقو . هعم ىلتخاو ءاجل . شاتنوتلأ ىدانو الورد



 ا

 -ةحلصملا هيف لم لوقت" قفانم ريغ صلخع لجر كناآل 'اعيمج نيمدقملا نيب نم

 عم انزجع دق باجحلا ريكو راالاسمسلاو ىنإو © ةقداص :ةين نع قحلاو.

 :اتيبصمو انمبتي هنإ لب « هيلإ انحصنو انلوق ىلإ عمتسي ال هنإف ناطلسلا انالوم

 .ءالؤه لك ىرأ نأ عيطتسأ ال انأو ء ورم ىلإ هجوتلا لع همزع ىه نآلا

 .نم مهلك ىارسلا ناملغو ٠ مهءاود نودقفيو اعوج نوزوضتي ناسرفلا

 نابلغلا ءالؤه نإ الئاتق حيصي ىدغتكب بجاحلاو « بئاجنلا باحصأ

 !أريثكف « اعايج اوقبيل مههنذ ام نولوقي مهل ؛ برحلا ىف اوكرتشي نل

 .ناطلس عم اوريسي ل مثو « امييلع اواصح ملف ريعشلاو مسقلا اوبلط ام

 دونهلا ةيقبو « لاحلا هانه ىف نوامتحب ام رادقم رهاظو « هجولا اذه ىلع

 .هللا لاطأ : لاقف « ؟ رمآلا اذه ريبدت ىف كيأر اف عايجو ةلاجر

 « ىلاأ الو قحلا لوقأ ميم ىرت 516 لجر ىفإ « سيئرلا ذاتسألا ةأيح

 ,شحج هبإف ؛ انع لختت فوسو براحت نا شجلا اذه نأ ىرأ ِإ

 .نكمي الف ودعلا ىلبقأ ؛اذإ روماألا برطضت نأ فاخأو ؛ عئاجو زجاع

 لاق . ؟ اذهب نراطلسلا ثدحت نأ كعسو ىفأ ربزؤلا لاق“. ايينالتا

 دوم ناطاسلا ناسرف بيقن تنكدقل « عيطتسأ ال فيكو » شاتوتلأ

 ىلإ ىعفر كانهو :.( دوعسم ) ناطاسلا اذه عم ىرلا ىف ىناقبأ دقو

 .« رالاسلا ةبترم ىف مويلا انأو « ةريثكلا معنلا ىلع قدغأو ريبك بصنم

 .نذإ : ريزولا لاق « ؟ ةحيصنلا هذه ءادبإ نع كسمأ اذايف ( دئاقلا )

 .كحصن ىلإ عمتسا اذإف « اذه ىف هثدحو ةالصلا دعب هعم ةولخلا بلطاف

 ,عمتسي مل اذإو « اعيمج انلو ةلؤدلا هذهل ىربك ةمركم تيدأ دق نوكت

 .لاقف . ٠ كيلع هل ىغبني ام.ناظاسلل تمدقو كبجاو تيدأ دق نوكت كيلإ

 . قرصتا مث لعاف ىلإ



 بس كالوس

 اًنييف ىكح لبس ىبأ 'ىلإ ةلاسر ىنلمحو ريزولا ( لضفلا ابأ ) قاعد مث

 ئرنىّتح ناطلسلا عانقإلت الواحم ا نم عيطتسأ ام رخآ اذه نإ لوةيو ىرجام

 الول ةلاسرلا هذه ءادأ لبقيل ناك ام ( شاتنوتلأ ) ىرتلا اذه نإو ؛ نوكيسام

 دقل لاقف ريزولا ةلاسر هتغلبأو لبس ىأ ىلإ تر سف . هتماقتساو هبلق ةمالس

 ضعب لسرأ ريذولا نإ مث . نوكيس ام رظننلو هبجاوب نيمآلا لجرلا اذه ماق
 اونثآف لمفام امل ركذو ىدختكب باجملا ريبكو رالاسهسلا نملك ىلإ هتاقث

 مه امم نيعزج ًاعيمج !وناك دقف « نيتالصلا نيب هاكردلا ىلإ اولبقأو . اعيمج هيلع

 سفلاو مدخلا ىلإ بهذ ىتح,شاتنوتلأ اوثخ « هتميخ ىف ناطلسلا ناكو « هيف

 حرصف لخدؤ ..هل نذأف . هتيمهأةدشل ةضيرف ناطلسااعم هثيدحنإ الئاق ةلباقملا

 هذه تلقام ملكشت ىتح كوعدخدقل ناطاساا هل لاقف . ةمات ةأرج ىف ءىش لكب

 كنع وفعنس انإف بهذاف ؟ ثيدحلا اذه لثم ىلع ةردقلا كل ىنأف الإو ةجاذسلا

 شاتنوتلأ داعو . ىرخأ ةرم روهتلا اذه نم راذحو جذاس مقتسم لجر كنأل

 أس ظفحاف كبجاو تيدأ دقل هل !ولاقف . ىرج امب ءامظعلا ءال ؤه ىلإ ساو

 ىنلسرأف ىماألاب اهتهم لمس .وبأ ناكو. ريزولاعجر م . هب حبت الو ثيدحلا اذه
 لاقف . ىرج امع لأسي 'لهس ابأ نإ تلقو ريزولا ىلإ :تبهذف . ارسفتسم هللإ

 اللج ارمأ نإو ٠ اذكو ذكب شاتنوتلأ باجأ دق ناطلسلا نإ لمس ىبأل لق

 كييللانب ورمع لثكن اطلسلا اذه لثف « هللا ءاضقل درمالو عقي نأ كشوي

 شيجلا ثعباو كتناكم ظفتحاو خاب ىلإ روباسن نم رس نأ هريزو هل لاق ذإ

 اذإ 405 نكللو « ايح تمدام ةميرهلا ىفالت ىلع رداق كنإف مزهو مطحت نإذ

 نإ ذاتسأ اي» هريزوللاقف . ايندلا ىف ءاقبلا عيطتست ناف تمزهو كسفنب تبهذ

 نأكن كلو كقيرط عابتا بجاولا ناكو ء تاقو تيأراهف قأاو باوصلا

 . «ىندوقي ذخأو قنع نسرلاب قوط دق موتحلا ءاضقلا نأكو اش رمآلا ! ىف

 .اعفن هعممصنلا ىدجيال ةلكاشلا كلت ىلع ناطلسلا اذه . تأر قام ةبقاعلا تناكو
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 ركفت نأ عيطتست نل كنإف كلذكو « اهلك بئاونلا لابقتسا ىلع مرعلا اندطو دقلو

 )م لوس وبأ سف ةلاسرلا تغلبأو تيهذف 3 هيف ند ركفت 5 ًاريخ هى 2

 . نيمئاشتملا نم ناكو

 انيلإ ثمعب دقو رصعلا ةالص دعب لابقتسالل سلجب ملف اًئاص ناطلسلا ناكو
 عجرف ورم ىلإ ادغ نورئاس انإف اودعتسا مث ىتويب ىلإ اودوع» نأب انرمأي

 8 مهتدع اودعأو . مهيولق لع سأيلا ىلوتسا دقو موقلا

 كلسوناطلسلا بكرو سوكللا تقد « ناضمرىناث ةعمجلا « ىلاتلامويلا ىفو

 نورخؤبو الجر نومدقي اقحمهمأك نيلذاختم ؛هءارو دنجلاراسف ورم قيرط

 باودلاو ها دوجوال فاعلاو ةليلقنؤملاو « ظيقلادي دش مويلا ناكو. ىرخأ

 مدايج نور نيريثك ىلع قيرطلا ىف ناطلسلا رم دقو. مايص سانلاو « ةليزه

 فال آبمطرمأو « . شيجلا اذه لاح أوسأ امد لاقو ةرسحهبلق ًالتماف نوكبيو
 هللا ءاضق نكلو « ىتأ تح نم دوءي دق هنأ ىف نولمأب اعيمج اوناكو . ريئاندلا

 بعتلا اذه نإ لاق مث . رصعلاةالص دعب اذهب ناطلنسلا ثدحتو . ةبلغ دشأ ناك

 نأ فيرطلاو . ريسلا لصاو ىلاتلا مويلا فو . ورم ىتح ارلمحتت ةقشما كلتو

 « وحنلا اذه لع اذافج انم دحأ ركذيالو « قيرطلا اذه ىف انزوعأ اضيأ ءامل

 تلاثلا مويلا ىف رمآلا انب غلبو . ةفاج اهلك تناك اهانغلب ىتلا ةريبكلا رابنألا نإف

 اورفح دقو « برشلا ةيغب رابألا رفح ىلإ ةجالا ىلإ سخرس نم ريسلا نم
 لاؤدالا كلت ىفرانلا اواعشأو .جاجالا حلما امتمو بذعلا اهنم ناكفةريثك ارابآ

 . تدوسأف مرورظ قوف ىلا دنجلا لامحأ باصأف ناخدلا العو جيلا تبهو

 . رفسلا اذه ىف ةليلق نكت مل بصنلا اذه لاثمأو

 ان أدب ىحضلا قف اثرس ناد ؛ ناضمر روش نم عباسلا 4 ءاعبرالا موي فو

 اورف نم سراف ةئايسمخ مهعمو « نويلاني مهنإ ليق دقو ؛ ناكرتلا نمسراف فلأ



 د ا د

 « برالا سطو ىمحو انب اوقدحأ دقو . يكدوب مهسأ اول انلاجر نم
 مهعاقلا انلاجر بهذو 99/ ؛ انسح ءالب اوليأو انلب ,] نم ريثك ىلع اولوتسافب

 الوزن ناكم ىلإ ةوطخ ةوطخ انوبقعت مث « داعتبالا ىلع مههواح ىتح مورحدف

 حضتاو ءادعألا ةوقسمل نيح مويلا اذه ىف هتافغنم اليلق ناطلسلا قافأ دقو«

 لابقتسالاب نذأ نيح ؛ رصعلا ةالص دعبو . هنم طرفام ىلع مدان هنأ اعيمج انل

 نو 1 : لاقو رمآلا اذه ىف ثدحتف « نايعاآلاو رالاسوسلاو ريزولا ءاج

 ثاراكا ريغب لاما نوبهنيو ءادعألا نمنيفلأ نملقأ انمجامب ؟ اذه نم أوسأ

 باجحلا ريبكو رالاسهيسلا لاق ؟ مدر لع ىوقيال ةدعلاو ددعلا اذبم شاجو»

 ادغ اوءاج اذإف ةأؤل مويلا انياع ءادعاألا ضنا دقل ناطلسلا ةايح هللا لاطأ »

 ناطلسلا مهادانف « اوماق مث اذه اولاق . ديدج نول نم اعاذد نوريس مهنإف

 برق ىتح اليوط اوثدحتو ىنزوزلا لهس ىبأبو .ريزولاب ىلتخاو ىرخأ ةرم
 رصنوبأ دعسأ ام : : ىل لاقو ىبىلتشاو لبسويأ قاعد دقو اوقرفت مث «برغملا

 املاط دف) . ةئتف نم هيفام عمسإ ملو مويلا اذه ري لو زع ىف تام ىذلا ناكشم.

 مدنف هتظقيأ ةفيفخ ةبرض مويلا قاذ دقلو « ىودج ريغب ناطلسلا اذه اوحصن

 « .؟ كرشلا ىف عوقولا دعب مدنلا ىودج ام نكلو هنم ناك ام ىلع

 ىف ةحارص « هذه رصحعلا ةولخ ىف ؛ نومدق او شيجلا نايعأ ثدحت م“

 مالآلا نم اوساق ام ةدش نم نهولا مهيلع ادب دق ناسرفلا نإ !ولاقو فقوملا

 ىممحاورأ لذب نم ربك أ نيمدقالاو ةداقلا ىلع سيلو « نوعئاج نوسُئاي مهو

 ناسرفلاب الإ قأتتال برحلاو دود مهد دع نأ جلا نكلو « ناطلسلا ليدس

 ىف ناطلسلا ةخلام مغ رمل موجه ريغتت لو ٠ لاو! هذه جالع لعن دقوا

 ىردأ ناطاسلإ !ولاق ؟ أذه ردن في ةيكو لاق هردص قاض ىّتح مهيلإ ثيدححلا

 عجارتلاريتعي ةلحرم نخل انناأل لاحس ةيأب ةدوعلانكميال » لاق ريزولا نإ مث . انم

 عاطتسإ ىتحانتوق ودعلا نيبثي مو ءودعلا عم كابتش أ دعب عقب و « ةمزه أبيفا

 « هيف ركسفن ءىث لوأ لاتقلا نورك نأ ىنأر نمو . مقاولا ءوض ىلع مالكلاا
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 ,ىف تالغلاو ةنيدملا عقتس ورم غلبن نيحو ءةبيرق ودعلا نيبو اننيب. ةفاسملا نإف

 ةطيحلاذاختا نمدبالو « ديرن امرفظنو « ءارحصلا ةفاح ىلإ ودعلا أجليسو انيديأ

 1 6نوعمج هو اوماقو ريزولا ىأر ىلع عيمجلا قفا وف .« نيتبقابلا نيتلحرملا ىفةماتلا
 اانكلو ىأرلا اذه سيئرلا ذاتسالا نسحتساو . شجلا ىف صقن لك ىفالت ىلع

 ئدختكببجاحلا نإف«هتلابذؤعنو« انيلع اندنج درتي نأ ف اختو ديدش عله ىف انك

 + نيلئاق مويلا مهيب ايف نوثدحتي اوناك ناءلغلا نأب الامجإ ناطلسلا ثدح دق

 ةيبرعلالويخلا ذخأتس ادغ ةعقاولا تعقو اذإ انإ « لبإلا ءاطتما عبطتسن ىتم ىتح

 دقف هنكلو ناطلسلا بجب ملو . بئاجنلا لع نحو برحلا ىلع ردقن ال انآل

 .امح هدشر

 .«نويعلا لئاس ر انيلإ لمح وهو لصي عاسب اذإ « ثيدحلا اذه فنحن انييو
 تدعترأس خرس نم راس دق ناطلسلا نأب ءانالا تءاج نيح هنإ» : بم ءاج دقو
 ىف اليوط اوثدحتو نايعاألا لرغط عمجل ؛ ( ةقجالسلا ) سانلا ءالؤه صئارف
 ..اياوص هارتاهنولعافل انإو انرييكك نإ لرذطل اولاق اريخأو « تالاتحالا يش

 ناتسهد ىلإ ريسن نأو « انمأمأ انتعتمأ قوسن نأ ىذنع باوصلا 0 مل لاقف

 ,مهزوعتو ةدعلاوليلق كانه بارعألا نإف « ىحاونلا كلتو ناجرجع ىلوتسنو
 لابجلاو ىه ميصتف ىرلا ىلإ انرس « كانه ه اقبلا مطتسن مل اذإف « لاتقلا بابسأ

 رارفلا لاوبالو «هدالب نع انولج دق انأل ناطلسلا انيقعتي نلو « انل نابفصإو
 ددعلا ل ماكشيج هيدلو ميظع لجر ناطلسلا نإف « ةمظملاب رهاظنلا سانل اريخ
 انكرتي نلو « اثدنع برحلا رارسأ فرعيو ةعساو ادالب كلمبو . تالآلاو

 ااعيمج اولاقف . « ءاتشلا اذه ىف بعاتملا نم انيئاعام ىدم فرعي ااكو ءاننأشو
 : هل اولاقف « ةئلكب دواد قطني لو . هب لمعن نأ ىغبنيو ءارألا ريخ وه اذه
 أدبن الأ ىلوألا ناك دقو « ايش سيل متررقو متلق ام نإ » لاقف .؟ ىر اذام
 «بضغو مويلا هانصاخ دقو امأ « ناطلسلا اذه لثمب شرحت الأو ؛ ناك امب



 «ةفواقملا ف رفم الف «هدالب نم.تايالوةدع انبرخو « برحلا اننيب ترادو ءانم

 ,ُنلف انملغ نإو ءانل ابك ايندلا تراص هانربق نإ انإف « ريخآلا قمرلا ىّتح

 ؛ انرارف ءانثأ انتوبقعتي فوس دح ىأ ىلإ ملعن انآل « رارفلا اذه انتوذي

 .سرافلا نإف « نوكن اهنيأ انع ةديعب نوكت نأ بحي انتعتمأ نكل

 اذه نإف «لانق نود انبحسنا ول انأ اودلعاو . ةأرج رثكأ بصي فقتل
 ,عيمج "يلع ريثيو .انبقعتيف ' نيبراه انيلوو هانيشخ دق انا 1١4 بسحيس ناطلسلا

 مليون ا ىذلا طحقلا ا ذهو « انا اودع قيدصلا باقنيف « هلئاسرب ةالولا

 نم انل مضتا 5 « مييلع قانخلا قيضي لازي الو اضيأ مهم ملأ دق .انب مويلا

 دق انلاجرو انباود نإو فلغلاب معنا نحنو مايأ انيلع تضمدقو. ءابنألا حيحص

 مهمامأ باحسنالاف . ءارحصلا نم نودفي نولازي الف مهامأ ءاو>ارتسا

 وه ل نإ نيمدقملا عيمجو نويلانيلاو لرغطو رغيب لاقذ « فاخنالا بجيو

 نيذلا ًائس رغصأللا ماسي نم نيفلأ عم مهلامحأب اوثعب مث . موقألا ىأرلا

 .شيجلا ةمقب أوضرعتسا مهن 1مل اذهدعبةلاسرلا لوقتو . ةليزه مهويخ تناك

 .نيكمر ربو نيبل انلاةدا ةعيلطلا هنم نوراتخيسو .سراف فلأ رشعةتس ناكو

 « . ىرجب ام ةقيقح ىه هذبف ةمانتلا ةطيهلا ىغشف

 أرق دقو « هتبحص تنكو ؛هاكردلا ىلإ | راسو روفلا ىلع لبس وبأ بكرف

 ”المع انمامأ نإ : لبس ىنأل لاق مث « اليلق هعور أدبف ةلاسرلا هذه ناطلسلا

 دقو نآلاو « سانلا ءالؤه لاصن نأو ةاره ىلإ ريسن نأ ريخلا ناكو «!ريطخ

 سراف فلأ رشع ةتس ؛ ىربك ةماط اهنإف ىلاعت هللا ريداقت ر ظتنئاف ناوألا تاف

 نوكي نأ لبس أ لاقف . نيسعاقتملا نيلذاختملا انلاجر لباقم ىف نوبردم

 نأ عبطتمن كانبف ورم ىلإ لصن يح دبجلا ةياغ لذب نم دب الو « اريخ الإ

 اوعدو:مدخلا راسو . كلذك هنإ لاق .ابرح وأ احلص لاوحألا هذه لكىفالتن
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 ةلاسرلا هذه مييلع تثةرقو نرايعألاو باجحلا ريبكو رالاسهسلاو ريذولا'

 . بعرلا مهولق ىف قلأ دق ءادعألا نإ اولاقو : مهمئارع تيوقف'

 تقوانلي از دق اننأ مبملاو . دواد ريبدت نم اذه نأ ىل ىءارتي : ريزولا لاقو

 « للخ ثدحي نأ لبق ورم ىف انسفنأب قلن ىتح ريسلا لصاون نأ ىغبنيف رصعلا
 .«نويعلا هبتك ام وه ءادعأللا لاح نأ ذإ « هيفالتل ريدن نأ عيطتسن كانبف
 ذخأو « ليللا لوط ةدعلا دادعإ ىف اوذخأو اوداعو . كلذك هنإ اعيمج اولاقف“

 ىذلا بجاملا نيكترأ ناطاسلا اعدو . مهنونيو ناسرفلا نوحصني ةداقلا

 مهل لاقو ةعاجت رثال أ م نيذلا نالغلاو روصقلا ىدقم عم ىدغتكبل ةفيلخ ناك
 <. عدي ىل هنأ فدصلا ءوس نمو . نيظقي اونوكي ىح هيننتلا نم ىغبني ام

 ناكو .هرماوأل ن واثتع اوناكو « نانلغلا ريمأ ةباثم ناك هنلل ء.بضنف ىدغتكي

 ؛هرمأ ريد دق ناك ءاضقلا نإف « ةلودلا مالصا افااذض لامعاألا نم ىرح ام 3
 . هبايسأ أيه ايش هللا دارأ اذإ و

 ةلماك ةدع ىف ناطلسلا بكر « ناضمر نم نماثلا سيخخلا ىلاتلا مويلا فو

 ممج ىف اوناك. ءادعألا انمامأ ربظو الإ خسرف نم رك أ سن مو . راسو
 تدتشاو ب | وكمتشاف « لامشو نيمب نع ءارحصلا ةفاح نم انيلع نولاثني فيثك

 سثايلا عاندب انشيج ميلباقي بناج لك نم نومجبي نيح اوناكو « ةكرعلا
 انك اذكهو . انموصخ ةأرج ىف داز امم « نيرطضم براحت انكو « لذاختملا
 : نيرافلا ىلإ نومضني ناطلسلا ناملغ تيأر ةرم نم مد .رشورك ىف ريسن
 ناكو . نوثدحتيو بئاجنلا نوطتم نيذلا نادلغلا عم نوعجا رثي اوناكو“
 ابعم عيطتسي ةلاح ىف نك : هنالل هنايلغ عم اليف انطتمم ريسي ىدغتكب بجاحلا

 هولأس ارك اوناكو « هلجرو هديو هليع تفحض دقو « ليفلا ريغ ةباد بوكر:

 الئاق بيحب ناك« ام ناكم ىلإ مبنم جوف هبجوت وأ نايلغلا رمأ ريبدت نع



 ا

 .. نيمدقملل هلوخ ار مآلا اذه هلوخ دق ناطلسلا نإف نيكتترأ دنع كلذ لع»
 .ناملغلا ناكو .« نم نوديرت اذاف لمعلا نع ترجع دقو ءائيش ىرأ ال انأو
 اوناكف ناسرفلا امأو « نايلغلا لاح وه اذه . مهتابجاو نع نوسعافتي
 ردقب ىرخأ دعب ةعاس ةوق دادزب ودعلاو انكاس نوكرح ال نيجرفتملاك

 ,عم دبجلا ىصقأ نولذبي نومدقملاو نايعألا ناكو . اروتف الاجر دادزيام
 حبصأو « ةديدش تامجه ودملا ىلع مجرم هع هللا ىضر ناطلسلاو ؛ ناطلسلا

 ملهنأ بيجعلاو ؛ هنولذخيس مهنأ رانلا ةعبار ف سمشلا حوضو هيدل احضاو

 , نم اريثك بهن دق ودعلا نإذ . ءىث انيدل قبي ملذإ مويلا اذه ىف ةنتف ثدحن

 ىف ةلحرم انعطق دق انكو ؛ةالصلا تقو تح برحلا تمادو ؛ ةفقألاو لاما
 ءىطاش ىلع اذزنو . خسارف ةثالث هايملا نيبو اننيب ةفاساأا تناكو « قيرطلا

 .فوس نأ مهيدل دك أت ذإ نوسناي مهعيمج دنجلاو نيلوذنع بيتر" ريغ ىف رهن

 نم ةيوقلا باودلا نودعيو نوبهأتي ةيفخ ةئاجحلا أدبو . للج ثداح عقب

 .نأكو ؛ هبحاص عدوي لك ذخأو ٠ دوقنلاو ةعتمألا ف نوركسفيو بئانجلا

 دلعي نأ الإ هل نكي لو 0١ ناطلسلا ىلع سأيلا ىلوتماو . تماق دق ةمايقلا

 اوثدحتو مه لتخاو نايعالا اعدو « رصعلا ةالص دنع لابقتسالل نذأف

 ىتح ةطبحلا ةلصاوم انيلعو « ورم غلبنل نيتلحرم امامأ نإ » اولاقو .اليوط
 مل مهنإف ناسرفلا امأ * ءىث لكى الت نكسمي ورم انغلب اذإف . مويلا اذه ىبتني
 مجيب اميحو ءدنجلا قاب متارع نوطبثي مو دونملا كلذكو ائيش مويلا اولعفي
 ملأ ام ىردن انسلو ٠ !رارف مهنم نواوي مهنم ةئامسمخ ىلع ةئكارلا نم ةرشع

 . ناكو « مزراوخ ىف اوبراح نيذلا مث مهنأ عم نيبداه نولوي مهلعجو مهب
 عم اولعفي مل مهنكل شيجلا بلق مهنإف دهجلا ةياغاواذبي نأ ىارسلا نابلغ لع
 : لاقف ؟ مبسأب ناملغلا ىدبي ال اذا : ىدختكب ناطلسلا لأس .«ائيش كلذ
 هلك اذه عمو ريعشلا ةلق نم ةفيعض هليفن ليخ هي دإ نمو لويخ الب مبمظعم »



 مسسسا |  سس

 مهتقاط ردق اودهتحيو اودجي ىتح مهناذآ تكرع دقلاو مويلا' امرصقي مل مهنلف'

 .نراطاسلا ىلتخاو . اوداعو . ودتلا اذه ىلع قمنم ثيدح رادو . ءادغ

 : ريزولا لاقف ؟ ىأرلا اف ايزلا ليسلا غلب دقل لاقو ريزولاو ىقزوزلا لبس ىبأ»

 دهاش لبس وبأ اذهو « خرصأ تنكو نواوقتي اوناكو ىنأت الأ ىلوآلا ناك

 انبرتقا دقو دوعن نأ ءىبث ىف ةحلصملا نم سيل مويلاو٠« لوقأ ام ىلع لدع.

 لداجت دق ناك ليلجلا دبع نسحلا ابأ نإف ىدختكب ءاعدتسا بجو « وره نم

 ةصق نإ مث . هئاضرإب رمآللا كرادتي لو « هاكبأ ىَح ةاره ىف ةظلغ ىف هدمم

 دق هنأ مغر نأشلا مظع ىرت وهو ©« ىدغتك باوص تراطأ دق نيكمرأ»

 ناك اذإذ ؛ اولعفل مسفنأ اولتقا نادلغلل لاق. هنأ ولو « ايتع ريكلا نم غلب

 ء«رطخ ءادع الل نوكي الو هب مهرمأي اه نوموقي نايلغلا نإف سفنلا ىضار»

 هدحو ىدغتكب اعدو لجر بهذف . « دونملا دئاق فينعت كاذك بحيو»

 ف ىرج امنإو معلا ةلزنم انم كنإ ١ هللاقو ناطلسلا هاضرتساو « ءال

 نوكن نيح انترضح ىف هكرادت نوكس هرمأ كرادتي. ملو كلاجر عم ةنزغ

 ليلجلا دبع نسحلا ىبأل انزو مبقت الأ بحيو.رمأتس اذا ىرتسو « كانه

 « هنم رثك أ ىريسو هءازج قل دقو « هنم ىششلا ىح كل أفك سيل وهف»

 اذإف 00+ كنع بونيل كل ابجاح نيكترأ نوكي نأ تيلط ىذلا تنأو

 ىح انأ نم » :لاقو ضرألا ىدختكب لبقف . «هيحتن.اشنإف هريس كبجعي مل

 ةلماعم نإ ؟ وحنلا اذه ىلع لإ ثدحتيو ةلزاملا هذه ىلإ ناطلسلا ىنعفري

 ةنرغ ريمأ نآلا وه لاوتوكلا نإو « اقفرو افطع امثاد تناكىل ناطاسلا'

 ىف ناطلسلا ىلإ رمآلا دوعيف كلانه هيريغ ادحأ ىري نأ هل قوري الو-

 ىسفنب هنم ماقتنالا نع أزجاع تسل'كلذك ىفإو : لع هزواجتل هنم صاصقلا"

 سلجم ةمرح الول ؟ بتاكلا نسحلا |وبأاوه نم مث . ناطلسلا ةلودب انيعتْشم

 ريبك وهف نيكن رأ امأو . هيلع بتعأ 'نأ'ةلع راغل هنإو «.هءارج ىأرل ناط اسللا
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 ىف نايلغلا نوابت امأ . هلحم هريغ لحي نأ غاستسي الو لمعلاب قيليو لقعلا
 لودخلا نم نيتئاماوطعي نأب سأيلفقاظلسلاىأر ولف مل ليخال مهنالف مهجاو
 ناطلسلا لاقف .« حيحصلا اههجو ىلع ر ومآلا ريست ىتح ةيوقلا ةزاتمملا ةيبرعلاا
 ءاوفنعو دونم لا ةداق ىلع ىدوب كلذكو . ةليللا ليخلا اوطعي 1 بحجب نسح اذه

 ةليزه انلويخ نإو نوعئاج انلاجر نإ ناطلسال لوقن نأ لجخن انإ اولاقف

 انإف هلك اذه عمو :ريعشلاو قيقدلا اندحأ دحي لو تضم دق مايأ ةعبرأ نإف
 . بحي ام ةليللا اعيمج ممل لوقنسو « انيجاو ءادأ ىف رصقت نلو انحاورأب لتاقنس

 ديدش ناكو ؛ لهس وبأ ىناعد ليللا نم ليلق مرصنا نأ دعبو . اوفرصنا مْ
 اولمح لاقو نايلغلا ىدان مث « لاوحألا هذه لك لع صقو ةريلاو نرحلاا
 نم سأب ال نكلو ءىش ثدحي مل هنإ « مونلا سبالمو دوقنلا ةليللا بئاجنلاا
 ىنإ ىل لاق اذه نم غرف الف بئاجنلا ىلع همامأ ءىش لكاودعأ دقو ءةطيحلا
 ءاشن] ةكربلاو ريدا نوكي فوس تلقف . لاوحالا هذه نم فوخلا ديدشل

 ناطلسلا ناكو . وحنلا اذه ىلع ةطيحلا تذخأو ىئميخ ىلإ تعجر مث .هللا
 رمأيو لويخلا ناملغلا ىطعيو ةدعلا دعي ناك « ليللا ملظعم ارهاس هنع هللا ىضر
 . نومدقملاو داوقلا لعفي ناك كلذكو اهريغ ىفو ةنازأللا رمأ ىف عبتي امب

 ناطلسلا ىرأ تنكو « اولحتراو سوكلا تقد مث حبصلا ةالص اواصو
 ناملغلا نم ةثامئالثو بئانجلا رم ةزامج نوتس وأ نوسمخ هب طاحأ دقو
 ةبهأ مثأ ىلع ملكو « دوبملاب اليف رشع انثإو حالسلاب نيججدملا

 <؟# انيلع اولمحو ؛ ودعلا جيجض الع مث « خسرف فصن مويلا اذه انرسو
 ةبار ةبج ةيأ ىف ربظت لو ءاهدشأ ىلع برحلا ىحر ترادو « بناج لكنه
 مهتمدقم ىف اولعج دقو « ةقاسلا ىف مهن] لبق دقف ٠ دواد وأ وغيب وأ لرغطل
 اولو ةمرملا مهتقحل اذإ ىتح ؛« تودعتسم ممادو نم ممو « نيزاتمملا نيبراملا
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 انلاجر نم دحأ عطتسي مل ثيح اييهر مويلا ناكر . مهتعتمأ ثيح ىلإ رابدآلا

 .ناقئادند نصح انغلب نأ ىلإ انسح ءالب اولبأ دقف كلذ عمو ؛ ةوطخ مدقتي نأ

 نورخآلا فقوو ءام بلطو ةوبر ىلع ناطاسلا فقو كانه . راهنلا ةمئار ىف

 ريثكل طأو .للملا مهيلع ودبي ناكو اوفطصاو مهرودب ءادعألا عمجتو «كلذك

 اموذخأي دنجلا ناكف ءاملا ةينآب نولدي !وناكو . نصخلا رادج نم سانلا نم

 « ابلك ةفاج ةعساولا رامنألا تناكو . ىسأ ىفو ىثطع اوناك دقف «نوبرثيو

 اولاقف . باودلا ءام ضوح نع اولأسا ناطاسلا لاقو . ءام ةرطق اهب نكي لو

 قلأ رانآ عبرأ ةعلقلا جراخم نأ اك شيجلا ةياقسل ىنكتت رابآ سمخ ةعلقلا ىف نإ
 اه نمو . ةدحاو ةعاس ىف اهدعن نأ انعسو ىفو اهوهدرو فيجلا أم ءادعألا

 ىق ءام دجوب الو « خسأ رف ةسمخ هنع ناطاسلا اوثدح ىذلا هايملا ضودح ىّتح

 ارمثم المع مويلا انرجتا دقف انه لزتن نأ ىغبني ناطاسلل اولاقو . رمخآ ناكم
 عبس ريبكلا شيجلا كي فيك مالكلا اذه ام ه لاقف . انيديأب مامزلا ناكو
 ردق دقف .؟ ء انه لزنن فيكو . ضوحلا عضوم ىلإ اسأر بهذنلف نامت وأ رابآ
 .ناطلساا راسامئيحماظنلا لتخاو تعقوو الإ انبهذ نأ اف «ةعقاولا عقت نأ انيلع
 ن؛ ليخلا ىلع نواوتسي اوذخأو لالا لع نم اولزن دق ىارسلا ناملغ ْنِإف
 ريثك ىلع اولوتساف ؛« نوبراحت فوس مهنأ ةجحن برعلا نم هنوفعضتسي اوناك

 ىلع اليل اولوتسا دق اوناك نيذلا ناسرفلا عم اوةفتا اهوطتمأ الو « ليخلا نم
 باحصأ نم امالغ نوعبسو ةئامالث مضنا ةأؤلو « ةيلتخلاو ةيبرعلا لويخلا
 | وكسامتو نيكتروي مايأ اننايلغ نم نورافلا لبقأو ناكرتلا ىلإ دسألا تاراش
 ةا اولمحو ع 6 حاص اي ٠ اضعب مهضعب نيضهتسم نوداني | هذخأو اعيمج
 بناج لك نم ماظنلا لتخاو « لبانلاب لباحلا طلتخأو ناطاسلا شيج ىلع ءاوعش

 3 نيرايمأاو ناسروفلا ىدأ اذورعم ناك ملدب رهو .٠ رأي راب قلد
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 قزارلا دبع ذاتسالا عم قب دقف 504 ناطلسلا امأ . رابدألا اعيمج انلاجر ىلوو

 انأ تنكو . مهئالغو نسحلا ىنأو رصنلا ىأو لبس ىنأو نسح دمحأ

  ايندلا هذه ىف ةمايقلا انيأرف كلانه ةفدص انعقو دق داشلد نسحلا وبأو

 .ناكو « لبإلا ىلع ءارحصلا ةفاح ىف ريسلا نوثحت نابلغلاو ىدغتك ناكو

 برعلاو دركلا دحأ رب مو ىرخأ ةيحان ىف نوريسي ؛ نيمزهنم « دونها

 ناكو « ةرسيملاو ةنميملا ماظن لثخاو « ريخآ بناج ىلإ ناسرفلا لزعناو

 نوببني اوناكف انتعتمأ ىلع ءادعالا ضقناو ؛ ىسفن ىسفن لوقي لجر لك

 مومواقف هيلع اولمكخل , فقاو ناطلسلاو « ءاوعشلا مهتاجه اولصاو دقو

 وجني وه الف هبرضي نم ىلع اهب ىني ةمومسم ةبرح هديب ناكو « ةدشب

 نوخرصي اوناكذ ءادعالا وزرابم هنم برقا ةرم نم مد « هتباد الو

 ىف ناطلسلا اونواع دق سراف فلأ نأ ولو « نورقبقتيو اليتقت مهعبشيف

 تيأرو . هنعي ملادحأ نكلو « ةبلغلا هل تناكل ةقداص ةنواعم مويلا كلذ

 فيسلاو جرسلا سوبرق ىلع هبجو عضو دق هنع هللا ىخر دودوم ريمآلا

 تأيل لاذنالا امأ دنجلا ىف ىف حبصيو هناصح ىرجي لظو « هدي ىف تلصم

 . هيبأ ىلإ اسئاي داعو هئادنل دحأ بجتتسي ملف . ناسرفلا نم ةعامج لإ

 نم بجاح ةصاخو « ناطلسلا عم ءالبلا نسحأ برعلا نايلغلا لبأ دقو

 عم كبتشا دقو ةماقلا عراف امالغ ناك ؛ قزارلا دبع ذاتسألا لاجر

 اوعزتو نورخآ هيلع ضقئاف « اضرأ هاقلأو هقنع ىف عرب هبرضف ىناكرت

 . هلوح نم بولق ترسكناو « حورلا مالغلا لسأو هحالسو هئاصح هئم

 ( ناطاسلا لتقب ) عقب نأ ريطخ رمأ كشوأو ءادشألا ناملغلاو نايرتلا زربو

 هجو ال ناطلسلا ةايح هللا لاطأ امهريغو رصنلا وبأو قزارلا دبع لاقف

 هماجلا بجاحلا لاقو . ريسملا نم رفم الو اذه نم رثكأ ةمواقبلل

 ( قبب - 44 م)
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 دي ىف نآلا عقي دق ناطلسلا نإ ةيكرتلاب ( ةسنبلاألا نإ ويد حاط ) ناد
 اوذلب نيح الح بجاجلا اذه ةرارم ترجفنا قو ريسسلاب“ ندا ١ اذإ ودغلا

 . دورلا ورم

 بفاج ريم هل ربظو « ءالا ضوح رطش اميم ريسلا ىف ناطاسلا دج دقو

 ناك نم اجو« اريسأ مقو دق رهلا اذهل ىرخألا ةهضلا ىلع, نم لك ناكو

 عم صاخ مداخ رهنلا (لضفلا ىبأ ) ىب ربع دقو ٠ ءالبلإ نم ةفضلا هذه ىلع

 تير . ىدحو تيقبو « اوحارو اورف مث ٠ ةبوجعأب نايل ةرشع
 لون دق ناطلسلا تدجوف ضوملا ءىطاش تغلب ىتح .نيرخألا م عم

 نورخآلا ذخأو نومدقملاو نايعالا ناكملا اذه ىلإ هجتا: دقو. . كانه

 نكلو . شجلا ثعش ميد انه ثيل دق هنأ ىلإ ليخ دقو هيلع نودي

 اوناكو ليحرأال نودعتسي اأوناك مهإف ءدحلا اذه نواج دق ناك ىالا

 «نايعاألا نم فاخت نم امم دشالسي ىتح ةعوفرم اهنوقبي و تايارلا لوعفرب

 اونظ نيذلا ناكرتلا جاوفأ تربظ دققف رهظلا ةالص , يح . لاخلا اذه مادو
 عم ناطلسلا بكرف ٠ مييلع ةركلا ديعي ىّبح كانه قبي دق ناطلسلا نأ

 ريسلا ىف دجو *« موقلا هوجد نم ممريغو نايعآلا عيمجو هنبأو هيرخأ
 نيلجر هعم ذخأو ةعلقلا رطش ميو ؛ قيرطلا ىف نو ريثك فات ' ثيحد
 ىتح سانلا نوبعري مهنم جوف ناكر ه رثأ ىف ناكرتلا ءاجو ": قيرظلا لع هنالديأ
 ناطاسلا غلب سمشلا بورغ نيحو « ةعتمالا بهن نم رخآلا جوفلا ن هكمتي
 برخملا ةالص نيح كانه تلصو دقو « ةريبك ةري ناك« أيراج ءام

 ناك:أل لمج ىلع ريسي نأ ىلع ممسو « ناطلسلل بئاجنلا اودعأ دق دق اوناكو
 ناكو . ريسلا نع اهزجعل اناصح رشع ةتس ةدحاولا ةاحرملا هذه ىف كرب دق



 اا

 هاسملو .: ةفلختملا ةنيعلا لويخلا عمج ناكو « بجالا هجكرت هفلخ ريس

 ريزولا تب ؛أرف ؛ .ميل] تبهذف لاجرلا نم اجوف تدجو ناكملا اذه تغلي

 بئاجنلا نودعي اوناكو' ؛ ليعمسإ لبس انأو ىزارلا حتفلا ابأ ضراعلاو

 ,قاشأا نم 'تيقل ام مل تركذف ؟ تود فيك ناه اولاق ىنوأر اللف“

 ,ذئليحو « بعتم لج ىلا تلقف .اعيمج بهذن ىّتح لاعت اولاقذ « لارهأذاو

 ىلع ترسو هرثأ ىلع اوراسف « ىثم دق ناطلسلا نإ الئاق لج 6

 ركذأسو . ناتسجرغ ىف هتماقإ لبق مايأ ة ةعيس ةليط ناطلسلا رأ و مر ١

 . ليصفتلاب كلذ»

 عيطتسي ىتح مايالا هيلع ىضمت نأو لجرلاب نمعلا دتع نأ ىغبني

 ,سيل نيتليف تيأرف « ليللا ىح قيرطلا ىف ريسأ تللظ . تدهاش ام ةدهاشم

 ,اذامل هتلأسف ىقرعي لايفلا ناكو ٠ لبم ىلع ناريست انثاك « دبم امبيلع

 نمن اهو اليلد انل لعجو « ىربجلا ىدعدق ناطلسلا نإ لاقف « ترخأت

 هوخأ : لاق هزوجولاو نايعالا نم ناطلسلا عم ناك نم تلقف . ريسن»

 بجاحلاو نسح دمحأ قزارلا دبعو دودوم ريمألا هنباو ديشرلا دبع ريمآلا١

 ةارغلا دئاقو ليلجلا دبع نسحلا وبأو ىنزوزلا لبس وبأو 5م+ رصنلا وبأ

 ىارسلا نالغ نم ريثكو باجحلا ريبك ىيفلخ نمو نيكتارق هللا دبع

 تناكو « لايفلا اذه عم ترسو . هناملغ عم ىدختكب مهأرو نمو نيتتش»

 امب ائيلم ناكو قيرطلا ىف تررم دقو . ةقرفتم لصت ساللا نم جاوفأ

 تعرسأ رحسلا ىفو . لاقثآلاو ماللاو نشاوجلاو عوردلا نم هيف قلأ

 « ركسعملا ران ديعي نم ىرأ تنكو « تحرتسا مث امهنع ترخأتف ناتليفلا»
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 « كانه اوفلخت دق ةمكارتلا ناكو '”دركر. ةعلق تغلب رابنلا ةعئاد ىفو

 طش هجنا دق ناطاسلا تدجوو « ذركرب رهن ربعأ ىل ةمج اناعص تيقلو

 اابالبلا نم اريثك انبجاو دقو ؛ ءاقدصالا نم ةعاوج عم كانه تيقبش ورم

 «ناكو . ءاقدصالا نم رفن عم الجأر ناتسجرغ ةيصق تغلبو « نيلاو

 .نيموي ماقأ ناضمر رهش نم رشع سداسلا ةعجلا موي. ابغلب نيح ناطلسلا

 « رفسلل ةدعلا دعي ةنيدملا ىف هتدجوف ىنزوؤلا لبس ىنأ ىلإ تبهذ دقو

 .« نيلجار مهلك اوناكو ىلاجر نم ةعامج لصو دقو . ىلاح نع ةفط ىف ىنلأسف

 ,مايخ ثالث ريغ هب دجأ ملف ركسعملا ىلإ انتج مث . هعم انلك أو اماعط اورتشاف

 دمصلا دبع دمحأل ةئلاثااو « دودود ريمألل ةيناثلاو : ناطلسال ةدحاو « ةريغص

 ,جرح ىف انكف نأ امأو ؛ سايركلا نم تالظم مل تناكف نورخآلا امأ

 .قيرط انكلسو « الجر نيعبس ةبارق انكو انلحر رصعلا ةالص دعلو . ليدش

 الزنم حابصلا ىف انغلبف ليللا فصتنم ىف اترثأ لع ناطلسلا لحتراو : روغ

 سرفب كلذك تيتأدقو « اسرف ايكار ناكو « داشلد نسحلا انأ هب تدجو

 .نإ ثيللا دوعسم ىل لاق دقو . ءاقدصألا مم انعمتجاو « ةئيسن هتيرتشا

 .تبهذف . كيلع افئاخ ناكر لضفلا ىنأ لاح فيك ارارم لأس ناطلسلا

 .ءابقو قاسأأ قيض ءاذح لعتنأ تنكو رصعلا ةالص تقو ناطلسلا ةرضحل

 « فيطل كربظم نإ ؛ كلاح فيك لاقو كحضف ضرألا تابقف « اقزمي

 * نادل مره بتك ىف ةدراو تسيل ةملكلا هذهو « درك راعع » حسا شعب قفككز

 فو « زيدكرب » دلوتراب ةيفارثج ىفو « ردكرب م6 س « ملاع دودم » باتك ىف تركذو

 . دركورب ثوفاي موعع
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 ناطلسلا مهل نم ىدل نإو كالملا نم تاوجب دق ناطلسلا ةكرس ىلإ تلقف

 . ةريثك سيالم

 ىرخأ جاوفأ تناكو . اب. لزتم ىف انلزتو روغ انغلبو كانه نم انلحتراو

 ابزجس الجر قاقدصأنم تيأر كانهو. رابخألا نم دجام ةلماحانيلع<مبدفتت

 دعاس دتشا مويو ناطلسلا رفس موي هنإ » لاق دقو ءىث لك نع هتلأسف اءاجش

 ناي ةرجش تحن قلم ىجركلا نسحلا انأ تيأر «بهللا ىف اوذخأو ءادعألا

 ناكرثلا ءاج دقل لاق « كب اذام تلقف « بو ىفرحف هنم تبرتقاف « هحارج نم

 تدعتبا مث لوزنلا ف تعرشف «لجرت نأ.ىب اوحاصف داوجلاو عاخملا اوأرو

 ىف حمرلاب ىونعطف ىتخوخيشل ءطبب ريسأ ىنآل مدئاعأ ىنأ اونظف داوجلا نع

 ىح ىسفن ىلع تلماحت دقو « ناصحلا اوذخأو ىلطب رم هوجرخأ مث ىربظ

 لأسي نم هب ثدخ ىلاح وه اذه «توملا لع تكشوأ دقو ةرجشلا هذه تغلب

 زوكب هيلإ تتجةمجت اب وعص دعبو ءام بلط مث ؛ ءاقدصالاو ناوخإلا نم ىنع

 فرعأ لو تيضمو هبناحي ءاملا ةيقب تكرتف ةبوبيغ هترثعا مث برتتف هنم ليلق هيف

 نينالصلا نيب تيأرو .ةليالا كلت ىف تام هنأ تبلعو «؛كلذ دعب هرمأ نم ناكام

 ىلع اديقم وكاكن با تيأرو .دوادو وغيبو لرغطا نإ لبق مدقتت تايار
 دمصلا دبع ذاتسألا لامج نم المجهوبكرأ م“ هديق اوكمو هولزئأدقو متي ًأدولمج

 تراس فيك فرعأ الو تيضم مث لرفط ىلإ هونخأو اهلع اولوتسا ىلا

 .« كلذ دعب رومألاا

 لامترالا ف عرسي ناطلسلا نأكو ؛ تحمس ام ناطلسلا ىلع تصصق دقو

 ىف نولصي ءادعألا ىدل اننويع نم ةاعسلا نم ةثالثب اذإو لزنم ىلإ لزام نم

 اهأرقف ناطلسلا ىلإ ىنزوزلا لوس وبأ اهلمح ىلا لئاسرلا مرعمو ؛ دحاو تقوي

 ةعاطو اعمس لاقف .دجأ اهبلع علطيي الف لئاسرلا' هذه ءافخإ بحي هل لاقو
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 «نف ؛ةعقاوا هذه ىف رداونلا بيجع نم ىرج ام لئاسرلا هذه ىف ءاج دقو

ظاحأ منع اودعبأ دق أوناكو « ىعو الب نوبراح اوناك ةقجالسلا
 رثع ةئس م

 ..ناسرفلا نم مدنع نم لكن ولس ري وناكو « رارفلل ةدعلا نودعي !وناكذإ «الزنم

 نيبولغم مهاقعأ لع مثدريس هشج نأ نوعق 07 مم و« ناطلسلا شيج ةهحاوأب

 موسفنأ ءاقلت نم ىارمللا ناملغ قرفتي نأ ىلإ تدأ لا وحلا نكلو نيب نام

 ةقجالسلا ديىف عقودق نأ بجعلا بجعأو غلب ام ةروطخلا نم مالا غلب ىح

 ,حص دقو نيمجنملا لع ذدلتتو موجنلا لع فرعب ناكو ءابقفلا دالوأ دحأ

 .م اذإ مهنأ م دكأو ورم ف نوميقي مهنأ مل ًاينتف « هنأ قيلت نم ريثك مدنع

 ةعمججا مق مش لوقي ناكو هولتقي 'نأ ميلف 11 ناس ارخ ةرامإ ىلإ اوالصي

 .مهتققحو «ربلظلا ىتح ىرخأ ةغاس اوطبار نأ ةعقاولا هذه تعقو نيح

 مثو ةعقاولا تعقوو ناطلسللا نابل نم ناسرفلا ءاج ةعاسلا كلت قف .هتءوبن

 ,مهويخ رع ةثالثلا نومدقملا لزتف :ناطلنسلا شيج عجارتو هب أبنت ام ممل

 56 ] تعسناو“ ريئاندلا نمفالآ ةءضب اروفهوطعأو هيقفلا نبال اودعبو

 .هيلع سلخ تختلا اه : أوعضوال ةميخ اوماقأف ةكردملا ترج ثيح ىلإ اوراسد

 نصا رغب ءىجو ناسا ريش ةرامإب نيثنبم هيلع اوبلسو اعيمج نايعاألا ءاجف ل رثط

 بطن تيقلام بعاصملا نم تيقل دقل هل لاقو « هءاقل لرتط نسحأف وكاك نب

 .نوةرفي اوناكو برغملاةالصىتحبهنلا رمتساو . ىرلاو نابفصإ ّ ١ نإف اسفن

 قاروالا اوهجو «قطانلاو تماصلا نم مجنملا ىرتأو ؛ مهعابتأ ىلع ءىش لك

 ةدعو خسن ععب اودجو دقو«دقف هق اهرثكأ ناكو « لئاسرلا ناويد تاودأو

 ىلع دالوأو ناتسكرت تاناذل لئاسرلا و تكمت ءابيلغ مروثعل اوحرفو بتك

 ىيرشبملا عم اوثعب و . حتفلاب مبني ناتسكرت نايعأ عيمجو ةلودلا نيعاو نيكنت
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 نايلغلا ءالؤم امأ و ١ شيجلا ةيولأبو ( اها ةاود ) لئاسرلا ناويد تامالع

 اتاي لولا ةرامإ مه يحنمو ءاريثكمهلإ | اونسحأ دقف « دبعلا اوناخ نيذلا ةافجلا

 ؛ ىمح 32 دقفإ مهسفنأ ةقجالسلا ىرثأو . ءىش : لكو تاقدازس

 انإ : نولوقي كرثلا باكو ؛ مهنع ثدحتلا ىلع قرحي دسسحأ ن كب :

 عبوص سنج لك نم نومزنملا ةاشلبا قاسي نأب اورمأ مهل 3 . « اذه انلعف

 ةعقوم نأ تيثو.. ىحاونلا كلت ىفف ىراخ ىف سانلا هاري ىف ىح ىومأ ىداو

 بهذلا نمد صج الام اومنغدق ةقجالسلا نأو .ةمساح ةعوبم تهننا ناقئادند

 روبات .ىلإ لرغط بهذي نأ ىلع اوقفتادقو ؛ باودلاو سبالملاو ةضفلاو

 عب دوإد ريس نأو ٠ نييلانيلا عم ورم ىف وغيب رقتسي نأو « سراف فلأ عم

 نح ىرجإم انيدقو . , ناتسراخط ىلعو اهلع ىلوتسي ىتح لب ىلإ | دنجلا مظعم

 نوكي نأ بجو ميراتل ثداوح نم دج ام ركذن كلذ دعبو ؛ تقر اذه

 .انب الاصتا رثكأ نآلا ةاعسلا

 405 .ةيحتلل نومدقملاءاج فاخخ نسحلا ىبأ ةيرق نم ناطلسلا برتقا الو

 هنع "”ىنغ الام لك نمو ةاكرلاو ةميخلا نم «تاؤدأللا نمار يثك اوحاصأو

 «ةقاطلا ردق ىلع« ملا وحأ حالصإ لاجرلا عيطتسي ىتح نيموي كانه ماقأو

 دقو : عورلا ءىدامب ناطلسلا ادبو ايادهلا اومدقو انءاقل نويروغلا نسحأ دقو

 لاقف ةمدخلا ىف تنك رصعلا ةالص تعد .انيز رح اديع ناكو ديعلا كانه ىضمأ

 اذا تلقف .٠ بابلا اذهىف ناتسكرت تانانل بتكسي نأ ئغبني اذام ناطلسلا ىل

 نأنثلا اذه فك يللا دوعسمو ليلجلا دبع سلا وأ بتكدتل لاق ؟انال وم ىمأب

 اناطلسلا كحضف . ةباتكلا ديحي امهالكو امهرأ مل تلق ؟ امهأر قت ملأ نيتخسن

 ءامبيف تلمأتو امهرضحأف: نيتخسنلا رضحأ ( راد ةا ود ) ةاودلاب لكوملل لاقو

 روطس ةدع ارطس م“ هيلع اينثأو ناطلسلا انالوم بناج ايعار دق امبأ قملاو



 مس ا لس

 انكرت كلذلو ؛ةنرغ ىلإ ليحرلا عمزن انكانإ ابتك انهنأ امهبيع ناكو « ةأرعم

 ىنأ نم نارخسي نالضافلا ناذه ناكو . ناقئادند ىف ةدْلاو باودلاو ةعتمألا

 :هتاربع ناعبتتي اناكو « لئاسرلا نأ ويد ةساير بصنم ىف نيعماط اناك امال لوس

 نم دبال نال وقي اناك« هيف ناطلسلا ملكتيو هنع ةباثكللا بعصت سأ ثدح ايكو

 ةربخلا ليلق هنأ ناملعي اناكدقف , ىمآلا اذه ىف بنكي ىّح لبس ىبأ عم ثدحتلا

 نيتخسألا تأرق دقو . كاذكتنكو تايث ىف لمعأ نأ لع ناكو . نفلا اذه ىف

 ىف ايندلا هذبب ريظن هل نكي ملو ؛هنع هللا ىضر ناطل.لا لاقف ءانسح تلقو

 تاناخو ريذاعمهذه نآل اذه نم اريخ نوكت نأ ىغبني ؛ روماللا قئاقد ةفرعم

 ناطلسلا ةايح هللا لاطأ تلق . لاوحألا هذه لاثمأ مهيلع خيال نم ناتسكرت

 ةدعلا بلطل رخآآ هجو ىلع ةباتكلا نم دبالف تاناخلا ىلإ جاتحتس انك اذإ

 تابفاشملاو لئاسرلاب الوسرمهللسراسونوجاتح ةلاخال نمت لاقف . ةنوعملاو

 ناسرف دحأ عم ثدح امب مهلا ةباتكلا بجيفنألا امأ « ةئرغ ىلإ لصن نيح

 ءادعالا لسرنإف «انوبيعيالىح ربخلا مرقدصن نأ نم دبال اذإو تلق . ديربلا

 انلوسر لصي نأ لبق ناكرثلا مسركمالعألاو تاراشلا مبعمو منورشبيس

 تعجرفءاهارألل اهرضحأ مث ةخسأ بتكأ « كلذكدنإ ىناطلسلا لاقف ٠ أبنلاب

 غلبأ نأ لبقو ٠ رخخآ لزنم ىفو ةادغلا فو ٠ . ةلثللا هذه ةلاسرلا تدتكو

 لاقو .اهأرقو ةلاسرلا رادتوادلا ملتساو ةرضحلا ىف تلثم , ةيركاشلا لزنم

 ارضاح ناوبدلا ذاتسأ ناكو !راهج تأرقف أرقإ ؛اذهديرأ تنكدقلاقح ناطاسلا

 وبأ امأ : ميلك اسولج !وناكو « ليلجلادبع نسحلا وبأو ءامدنلا'ةلمج كلذكو

 اذه .نراطلسلا لاق ةءارقلا نم تغرف الو« نيفقاو انكف انأو ثيللا حتفلا

 رحت م اهنأ مغر هلوقل ةعباتم ةلاسرلا نورضاحلا نسحتساو . ديرأ تنكام

 ىرخأ تاياتك تأ كانه ةلاسرلا هذه تدئأ دقو . روضحلا نم نيلجر أضر



 تثدحتو . ىجاو ىد وأ نأ ىدصت نإف 3 ءارقلا] وقيام لكل بقتهىفإو؛ ةريثك

 . ماعلا ابلبق ثيدحلا اذه

 ناخ' نالسرأ ىلإ باتكلا صن

 باتك اذه « ميلا لجأ ا ناخلا ءاقب هللا لاطأ . ميحرلا نمحرلا هللا مسي »
 عيمج ىف هركصذ رع هللاو « ةنزغ نم لحارم عبس لبع ناورك طابرب هيلأ ىم»

 خال هنإفدعبو « نييديطلا هل آو دمع ؤطصملا ىنلا ىلع ةالصلاو « دوم لاوحألا'

 ,هئاضمو هريس كارد] عاطتسيال ىذلا راتبلا فيسلا ريداقت هلل نأ ناخلا ىلع
 تقولك ىف ناسنإلا رجع رس وه اذهو ء ردقلا هب ىنأي ام كرادت عاطتسي الو
 دمتعي الو هئاضق وهلا رمأأل لسنسي نم لقاعلاو « ىلايللا ىلابح دلتام ةفرعم نع

 نم هبيصيام نأ فرعيو هبرل هرمأ سيف ؛ ةدعلاو لوطلاو لوحلا نم هلام ىلع
 ول هنإف «ءأشإ نم زءيو رصني هنأو رصنلا هنم نأو « هنذإب وه امنِإ رش وأ ريخ

 لصت الاعو رطاخم رمبال اهف عقي رطبلاوريكتلاق : رط كلسو ةظحل لكوتلا ركنأ'

 ةصلاخ ةينو ةقداص ةبغرف « ىلا عت هللا ىلإ بلطن انإو . ارجاع طقسي وماهوألاهيللا

 الأو ؛ءاخرلاوةدشلاو ءارضلاو ءارسا| ىف اندبب ذخأيو اننيعي نأ « مات داةتعاو»
 ركشنل ؛دئادشلا كاردإو معنلا ريدقت انمبلي نأو « ةظحل لب ةعاسانع ىلختي

 لصح باوثلاو ركشلاب دادزت ةمعنلا نإ) ىقثولا هتورعب كسمتسنلو ربصناو»

 . نيعمو قؤوم ريخ هنادبس هنإ ريصلاب

 ىلع انملع انعفر نيح « نيتذس ةبارق ذنم أنب رمام لك ىلع علطأ دق ناخلا نإ

 دبعلا ناذلا ظفح دقو « ريسعلاو ريسولا زم «هركن امو بحن مو امم « ناسارخ

 ىفضال نأ وه ءاقدصاللا نيب صلاخلا دولا طرش نإذ « ءاخرلاو ةدشلا ىف انعم
 سوط نم لوسرلاب هيبش سرأف عمباتنكر خآ انثعب دقو . ريكوأ رْغص ءىش مهنيا

 روغتلا كانبف « دنجلا عم كانه انقأ انثأ هيف انييو « روباسين نم لحارم عبس ىلع
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 0 ات ارح دردد اسثو ةورابو سخرس بنار

 .لوسرلا رفس عبو «نازدولا فارطأ لع اودقو نيذلا ءايعدألا مال وه لمعيس

 .ناضمر ةرغاهانغاب املف سدر سابأ اجل يسن نأ رمآألا ىضتقامث مايأ ةئس انقأ

 اهكلورا ندب ىرتشت الثم شاش ملا نم ةرذلا تناك ث يح اعقلب ايارخ اهاندجو

 نورك ذي المهن نولوقي اوناكر ابكلا خويشلا نأ ةجردملإ ءالغ الغلاغلبو دجوتال

 مارد ةرشعب عابي قيقدلا نم نملا ناك « ةيضاملا-ةئس ةئاملا ىف اذبك اهشحاف ءالغ

 هثيحب |ريثكدنجلاوناسرفلا ىذآ ام نيتلاو ريعنالا ىري دحأ نكي ملو « دجو اذإ

 أذهو « دحتال بئاصل ةدعلاو باودلا رفأو نم مهام عم انتصاخ لاجر ضرعت

 ماب دقو ٠ اندنع سانلا راغصو انعابتأ لاح ناك ,قيضلا نم ىدم ىأ ىلإ نيبي

 قرف نيب تاموصخو جاجل ةيسانم لك فو تقو 3 ىف هناك هنأ دح ىلإ رمآلا

 دود>ىدعتي جاجللا اذهزاكو ءب اودلاو فاعلاو توقلا نأشب نيبئا رسلاو دنا

 اي رصت « رومألا مابم ىف مهريشتسأ نيذلا ىتاقث ىل دكأو . فيسلا ىلإ لوقلا

 ةبيرق ىهد « ريفو كانه فلعلا نإف ةاره ىلإ ريسن نأ باوصلا نأب ءاحيبلتو

 انررصأو اندناع انكلو اولاقايف ريخلا ناكو ناسا ر خ ةطساو ىه : ةيحان لكىلإ

 .ىحورم ىلإ بهذ نأ انيأر دقف ءايعداللا عم اجرح لارزيال ناك فقوملا نآلو

 .ىلإ نر سدةفعق وام ةانأعمنمانا دبال ن اكو انقوسي ناكءاضتلا ن آل و ,فقوملا لجني

 ناكو. ءىث ىف باوصلا نم سيل اهيل ريسلا نأ ع ةدهاش بولقلا نأكو ورم

 ةروعو ورحلا ةدش نموءاملاو فلعلا ىلإ راقتفالا نم معقوتن انك ام ريغ قيرطلا

 وأ ثالثلا لحارملا ف شيجلا قرف نيب ة ريطخ تانحاشم تمدحو « كلاسملا

 +م,ناكو اهريغو ءاذغلاو باودلاو فاعلا مايقلا تقونأشي اهانمطق ىلا عبرألا

 ىلع نولمعي عضاوملا نم اهريغو ةرسيملاو ةنميملاو بلقلا ىف نوماقملا نايعألا

 .نافلا دمخ ملف « دخلا زواجت دق ناك رمآلا نكلو « تانحاشملا هذه ةئدهمت
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 ؟اناهترا نيح رصعلا ةالص دنعاذك موي ناكى ؛ ةعاسؤك لب موي لك تدادذاو

 ؛قيرطلاةفاحىلع زربي.ءادعالا نم جوفي اذإ اذكةلحر من. دصاق اذك ةلحرمنم

 3 ونكمي ملو انلاجر مهدرف ءاندنع نم ائيش اوبهني نأ اودارأو انيلع اوضقتاف

 .شجلا ناكو « برغملا ةالص ىح تاشوانملا هذه ترمتسا دقو « هى نم

 '"اوناك ءادعالا نآل ةديدش نكن مل برحلا نكلو « لاتقلاو ةبلاذبلل ادعتسم

 ,ل#ث ىلع مالا دنجلا ذخأ ولو كابتشا ثدح ملف « نانسلا مهيصت نأ نوبنجتي

 ربلو ءاذك ةلحشف انلزت ءاسملا ىفو .بناج لك نم ءادعألا نوزراملا دراطل دجلا

 ةجاردل نم ةدعلا دعن انكو « ةداقلا نم ريبك لتقي ملو « ةنتق شجلا ىف نك

 «ليللا ءالللا ىف أجافنال ىدح ةعيلظلاو
 ”ةادنلاف رومألاتراس وحلا اذه لعو

 أو اذادعتسا رثك أ وهو شيجلا كر ثلاثلا مويلا ىفو . ورم نم انبرثقا تح

 ىلع ةيراجلا هايللانإ ءالدآلا انل لاقو «لاو> آلا هذه لثم ىف مسرلا ىلع ةئبعت

 راهلا ةعئار ىف ةعلقلا هذه انغلب اءلف «ناقندناد ةعلق نم دحاو خسرف ةريسم لع

 ,ليحتسي ىح «!روبقاهولعجو لخدملا دنع ىتلارابآلا ا ومدر دق ءادعاللا اندجو

 ىفكت رابآ سمخ ةعلقلاب نأ, ناقنادند ةعلق نملاج رلأ حاصف . اههايم ىلإ لوذنلا

 .ابيجراخ ةنئاكلا زابآلا نوفلقني اهلهأ نإف ةعلقلاب 5 ولو ءاملاب دنجلا دل

 قرارحلا ديدش مويلا نكو « لاش ىأ ثدحب الوا رف وتم ءاملأ مسبصي ثيح

 رفم ءاضفلا عوقو نم نكي مل نكللو « ةعلقلاب لونن نأ باوصلا تاكو

 « ةفاج ارابأ اندجوف خسرف نم رثك أ موس اندعتباو كلانه نم انرسف

 ادحأ نإف « ءام كانه نأ اونظ نيذلا ءالدآألا راحو ؛ةبضان ةريخصاضاوحأو

 ىلع علملا ىلوتتسا هدجن لو ءاملا اندقتفا ايلف « ةفاج رابماللا هذه ىأر هنأ ركذيال

 .ثيحب (أديدش نأ ودع تارجللا عيمج نم ءادعألا انيلع ادعو ماظنلا لتخاو دنجلا

 ةلبمح ودعلا ىلعانلمحو ء شيجلا مدقتنل بلقلا نم انسفنأب جرخت نأ رمأألا ىضتقا

 ,ملو 'ابعضاوم ىف هل نامل ةرسيملاو ةنميملا سيدارك نأ بسن انكو « ةقداص
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 اوفطخو اواجرت دق بئاجنلا ىوذ نم ىارسلا ناءلغ نم اجوف نأ لعن نكن

 غلب دقو ؛ برحلا اومدقتيو اهوبكريل ناسرفلا نم هولباق نم لك نم لويخلا
 لختلاو املع لائقلا ىلإ اهنع اضعب مهضعب لازنإو ليخلا لعءاليتسالا ف جاجللا
 مو فقوملا جرحتو « ةصرفلا هذه ءادعالا متتغاو « فوفصلا ىف مهلك امأ نع
 انرسف نحن امأ « اهم ءادعألا لغتشاوتعاضف انتعتمأو انتال آ كرت نم دب نكي
 نم انمشحو انؤايلوأ ءاجكانهو ؛دك ار ريبكءام ضوح انخلب ىح اخسرف
 رباكاألا نم دححأ بصي مل ثيحب ؛ مالسب مدخلاو ءاظعلاو دالوآلاو ةوخآلا.

 انيوصتساف « ليحتسم هيف انك ام كرادت نال ؛ريسملا بوجوب انيلع اوراشأ دقو.

 انقأف نماثلا مويلا ىف ناتجرغ ةبصق انغلب ىح انرسو ىأرلا اذه.

 دحاوانب قاحللا نعرخأتي د «دنجلا ةلمجو ىارسلا نابلغ لصو ىح نيموي أهم

 انرسو نيلماخلا موقلا راغصو ةلاجرلا نم ةعامج فلختو . ةرهشلا باحصأ نم
 ىف انلزف روغ بناجو ةأره لابجو ىزب طابر قب رط نع نأةسجرغ نم نم
 ىمدقم نمو ةلودلا ديبع نم وهو فلخ نسحلا ىنأ س اعلا ىبأ ةعلق
 لمابرلا اذه انغلب كانه نمو مايأ ة*الث الئ راسا كانه نمو روغلا'

 ىلإ بتكن نأ انيأرو « ةنرغنم ةعبس وأ خسارف ةتس ىلع وهو (ناورك طابدرل»
 ىذلاف « انريغ نم هعمسي نأ نم لضف أ كلذ نإف هلاب قلقتس انتباتك نأ ولوناخلا»
 نإف « ثداحلا فصو ىف نوبنطيو مهتياور ىف نوفلابيس ءادعاللا نأ هيف كشال'
 انإف ةيقب رمعلا ىف ناك اذإو , هعوقو أردقم ناك انشدج باصأ ىذلا لاخلا اذه
 اب ناخلاو « هقيفوتو <84 هعينص نسحو ىلاعت هللا لضفب « ةنحلا هذه قالت
 لاح وه اذه نأ فرعي « براجتلا ىف هرصع ديرف وهو لقعلا ةكح نم قوأ

 هيلع هللا ىلص دمحم ىبنلا قل دقو « برادحتت شويجو كوام ام دجو ام ايندلا 1

 دقو « هتوبن ىف اذه رؤي و راسكنا نم انيقلام دحأ موي شيرق رافك نم سو
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 .ىف بطقلاك هللا دمحم نحن ذإو « ادبأ قح قحلاو ؛ كلذ دعب دارأ ام هل م

 .مهلك هللا مرصن انمشحو انؤايل وأو اندالوأو ءانيلع ةليقم ايندلاو ءانكنام ردص
 ددعلاوتالآلا ريفو نم انيدلف « بيرق ةعرس ىف ةنحلا هذه كرادت نإف نوملأس
 !انيلع لخبب الأب دبعت ىذلا ناذلاك افيلح اقيدص انل نإ ةصاخو ء ىصحيالام
 دل هنإف هسفن ىلع قشي نأ هنم انسقلا اذإ ىذلاو «لاجرلاو شيجلا نم ءىثب
 .هتقادصي هللا انعتم ؛ مسي راسن وهب رهدلا انبكنام انع دعبي ىح ؛ هدبحب انيلع نضي

 . نيحو عب رس سراف عم باتكلا اذه لسر.انإو . هلضفو هنم هبلق صالخإو

 ةلاسر انم ميلا لمح « انسلجم ىف نيدمتعملا نم الوسر دفون نيملاس ةنزغ غلبت
 انإو . لوقن نأ بحي امب اهيف ثدحتنو هركذ انلفغأ ام ابيف ركذن احاضيإ رثكأ
 'امف ناخلا داقتعاو ىأر ىلع فقنىح « نكعامعرسأ,ةلاسرلاهذه در راظتنا ىف
 ٠ مظعأ نم اندنع اذه نوكيو « ةداعسلا ةلح ىف لفرنلو انتقادص ددجتتل هيف ني

 .« لجو رع هللا نذاب بهاوملا

 تلح ل

 "اذه لوه نم عرف ىف اعيمج سانلاو ناطلسلا ناك ةنرغ ىلإ اندع نيحو

 تدرأ دقو « رمع نم ةيقب هللا همحر مبظعلا ناطاسلا اذهل نكي ملو « ثداحلا

 هذه نايبب لجأ ةروص ىف ةمرهلا هذه لعجأ نأ باتكلا اذه تيتك نيح
 « رعشلا نم تايبأ ضب ءارعشلا دحأ دشني نأ بسانملا نم ناكو « ريذاعملا

 رصعلا ءارعش مه نم ادحأ دجأ ملف ٠ ةروثنمو ةموظنم ةياورلا نوكتتل

 ةفينح ىبأ هيقفلا ريغ نيرشعلا نينسلا هذه ىف ةلودلا هذه لظ ىف اوشاع نيذلا

 .« هدنع نم ايدنع رييخ لكو » انيلإ هرعشب ثعبو داجأو دشنأ دقو « هللا هديأ

 .افطع قل دقف ىلأف أطخأ دقو لاملا هذه ىلع رعادشلا ةفينح ىبَأ سمأ قب امو

 تاالصااب هدمأ ذإ ةءاقب هللا للطأ ميهاربإ رفظملا ىبأ ناطلسلا نم اريثك
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 اهنإف كنرتب فافختسالا ىغبني الو كنرت فاثرشإ لغش هبلإ ضوفو ةيلاثلال
 : ىه ةديصقلاو شاتنونلا هأشمزراول ةيالو لوأ تناك

 0 هلم و 2

 .نأ رسي ىف عيطتسإ ضايرلا تالفح ىف ( وبللا نع ):ناطلسلا لدع اذإ:

 عم فلتأي ال هنأ نم نيقي ىلع انأو شحولاككلملا « كلملا ةمزأ لع ضبقيب
 ىذلا نم . دايقلا لبس افيلأ مبصي هب هتطبد اًذإف « هديف لدعلا . ناسنإ ىأل

 ؛ ىراكسلا برط نم كييصن ذخو برشإ ؟ را برشتال كل.لوقيب

 ولسي ال عيضرلاك« بارشلا ولست ال ثيحن برشت ال نكللو « نبللا برشاو

 لافطأ هلك اذه ملع ؟ مانملاو ماعطلا نع كاملا فرعي اذام. « همأ ىد“

 ناتسبلا نم اديقم ودعلا لقني هنإد ١ هتسايس.ىف اظقي كلملا ناك اذإ . سرادملا

 تئش اذإ هل نمأت الف « هباينأ عالتقأ بحب ٠ نابعثلاك ودعلا « نجسلا ىلإ'

 . همالسإ دعب ديوملا رذحاو « اقيدص مصي نيح ودعلارذحاو ؛ كنانسأ ةمالس

 كلملاىدترا اذإ . ”دهنا ونع نم أرقي باتكلاو « ةمعنلا باتكن 'ونع ركسشلا»

 بوكر لذ ىأر نمو ؛© هبيج نم نكمتي نيدح ودعلا ةةزع ؛ وهزلا ءادر+

 نإف : أدبي ال داجلا لجرلا نإ . دوهملاو ةليفلا'رعهرغي ال باتقألاو لبإلا

 كاذ « نيبلسملا ءافلخ نم وهو « نومأملا نإ . لامعألاب رودت نامزلا ةلجع

 لظو رؤلا نم ةبج ىدترب ناك هلثم ةفياخ ناقحدلا“ وأ ىبرعلا دهاشي مل ىذلا'

 مهل لاقف هبيس نع هولأسو كلذ نم ءامدنلا بجف تيلبو. تثر ىّتح اهسباي

 ىذلا كلملاو . ناتكلاو ريرحلا ال مركذ ؛ انجعو ابرع « كولملا نم قي.

 ؛« نراطفقلا سل هيلع لقثي امهيلع مانيو. ريرللو رلا ىلع سلجب
 ءامب هضيوعت عاطتسي ال حامرلاو بارحلاو عردلاب ءذخأت ىذلا كلملاو

 ناديم ىف نوحبصي مهمإف هدنج بحت كاملا ظفتحي ملاذإ . ناحرلاو ضوحلا»



3 

 ناك اذإ ناويإلا ىف مهذأ نم ناوهملا ىديل هنإو « ناويإلا ىف مهنأكو ىغولا
 بجي نكل « لاملا .مهمزع نف' دشي, نجلا نأ..ىلو . ناديلا ىف لمع مهل

 ٠ كضرم ىف كب ندي كتحص ىف بيطلا غار . ماعطلاب اضيأ مهعيجشت

 نع ضرع الف « نارقآلا رش يله لدرامألا تدزأ اذإو . ءاودو اجله

 رعشلاو ؛ دوجلاب دجاو  ةعاطلاب هلعلاوب « نيدلاب ديقم ذهزلا .هنايأ لئاونآر لا

 نيدلأو «٠ ةريسلا نسحب قلخلا و ؛ ميلا مجلاب لجرلا ىوسقي . ناويدلاب

 دسأ اب « لضافلا ناطلسلا اهأ اييأ ءدوعسم ناطل طاسلاب كلملاو ىوقي ةريرسلاب

 كب اماود .نادزي نماي .« ايدبأ ادّقع هعم ةداعسلا تدقع ىذلا نادملا

 ناهنإف ةوبن .ىلإ وعدي نأ ىذ د دارأ اذإ ؛ عيبرلاب رهازلا ضورأا ةنيز نامزلا

 مب قحلا ةرصنو مالسإلا ,ةوق هوعد قدص ىلع اناهرب كفك نم أريخ دي

 حيصفلا ناسللاو ىلوطلا ديلا كل نإ . ناءإلاةجح ىلإو ةوبنلا ىلإةجاحىف امهالك

 اذهىفةيناث كئاقل ةمعن ققزر 'ىذلاه ديلا .اممم ةدحاو ناربع نب ىسوأ ناكو

 !لجر ىأ تام ذإف اخنال انإف الاس كاكلم راد تغلب نأ دعبو.كراملا ناويإلا

 ءايح مادام بابسألا ةلقو ةريخذلا ناد لجرلا ردق سصقنيال هنإ لثملا ىف لاقي

 كلم .ناسارخ تناك ذم اًهاح ناك اذكم ؛ ؛ اديدج ناسأرخ ىف ثدحام سلو

 ودعلاناك اذإو « كبنركلم ىف من ملق ة مظعأ با رثخلأ س دل ككلم نم عسوأ كبر

 كياصأ اذإو ؟ ناملس تخت لبق نم نجلا ذخأت 1 ككلم ضعب كنم عزنا لق

 هللا ةمحر وه ىذلا رطملا نإف ؟ ناويكن م ىرتششملا بصي ملأ كئادعأ نم رضلا

 سأينلا لثك« انم انءاليدجت'نظنلا تنعمأ اذإو ؛قعاوصلا هبست ءضرألا ىلع

 دقو اميسال حالسلاو ليخلا:زبجو ,ةرركلا دعأ , ديدحلا عم دربملاو ةرجشلا عم

 قيرظ نم كاتأ ةيعرلاو شيجلل كبلق امص اذإو « عيرلا لبقأو ءاتشلا لو

 ةناكملا هذمل مهني كبر راتخيتنأو كنامز كولم ديس كنإف «"”ناّتسر دحاو

 )١( مدقلا ميعرأت ىف سرفلا للعب متسر .1 7"



 ا

 ااذه نم ءارحصلا فوج ىفو ءاملا تحت نابقعلاو حيسالاو دوسألا تعير دقل

 مد ىلع هفضتست ملام كب كسمتيو كيلع كعابنأ دحأ دمتعي نل ؛ نرحلا أبنلا

 ؛ناسنا اذه نه بجعتام ىدآ هلع زح وأ كالم لاخلا هذه مها ولا ودعلا

 ؛ناريإ كلم تنأ . كلذب امه أت ملام ءامسلا كحبمت ناو درولا برشي نا

 بهذ ىذلا اذه نآل « هنايصعب رثغا كولعصلا نأ ولو ؛ نوكتسو تنك اذكه

 مويليتلا فنوعرف قرغو « لذخو ىمادلا مهسلاب ىمر ةلاوج نع هللا براح

 ,محأ ىهىيهلاو ىرصانلا كلمةدعاق نأ, قثف . ناماهرثأ ىف تاوطخ ريسي بهذ

 فيسل وه نما رجلاب نينخثم ءادعألا بهذي فوساو . اهاوقأو ايثدلا دعاوق

 «فقورحملا مس ر لح كلم <ليفلا نإف كا ىلع دا وجلا وقيل اذإ ىريرظلا

 ربخلا ةجاحلاب نهر نامزلا ريس نإف ةءاسإلادصقي مل هنإف ءاسأ دق كدبع ناك اذإو

 . ناك ام ىلع نامزلا مدن دّقف ريدج كيب اذبف نامزلا رذع تلبق اذإف « ءاسكلاو

 .ناجرملا نءاثحيمبحاورأب نودكي نورخآلاو ؛ككلمر حب فدرفلا رهوجلا كل

 نضيالدرولا .زخلابلط ىف نوقشي كؤادعأو« ةميظعلا ةلودلاو بهذلا جانت كل

 لخشت الأ كب ىلوأ . ناليغ مأ كوش نع ثدحتلا بحب امدنع ةتحتارب كيلع

 لوقأ لي رعشلا لوقأ ال. هلك لاعلا ىف ثيدحلا اذه عاذ نأ دعب لمعلا نع كبلق

 لاخلاو طخلا ىرعش ىف ركذأ مل ىنأ ىلجو . نامقل ةمكح نم هيف امالك

 فرعي هنإف ءىث ىف اعماط ناطلسلا حدمأ تسل .نويلال+وفازلاو

 سأرلا اذه ىف نإ . ةرخآلا ىفو ايندلا ىف ظوفحم هحدم نغ قارج نأ

 . ناجل وصلاك ب ابشلا ىف ىربظ ىنحنا اذلو ةمحلا نم اًئيش ةركلاك ريدتسملا

 عيطتسأ ال . داتعلا 'نم كفحز ىف صقنام لك كرمع ىف هللا داز ناطلسلا اممأ

 شعف بيلعلا مسالاب رفظلا ىجاوو كب تبيح دقف كريغ دحأ مسيدمب هوفتأ نأ

 ترانأ ام ىهانلا رمألا تنأ نكو ٠ كلملا ظفحاو « ةضفلاو بهذلا رثثاد اديعس



 مست ةي/ ه0 يسسس

 أدروم كبجو نكيلو 3 ضوملا ف ىهذلا سأكلا علي 5 كاإفلا سعسشلا

 .٠ كفيسل انابرقءودعلا نكيلو 3 ارضن

 ناد نشل

 ذببو ةعنصأا هذه امالكن كلو « رعشاا اذم لوطي .ثيدحلا نأواو
 طاذه تومي نأ فسوملا نأ هنإو ؛ سوؤرلا قوف عصرا جاتلاك وه ىنعملا
 ىلإ دوعأ اذه نم تغرف ذإ ىنإو ٠ رمعلا لوطب اريدج ناكو لضافلا لجرلا
 . «هلواعو هلوحي لبسملا هللاو ه خيراتلا دريس نم هيف تنك ام

 اع اع

 لع ىبأ ىدمتعم نم لجر ءاج ناورك طاير نم ناطلسأا لد-رب نأ لبقو

 ف اياك ةريصت حامدو « ءادوس اباك ةيارو ناتلظم هعمو مو ةعلقلا لاوتوك

 ابلك هذهو « ىرخأ تالآو لبو ليف اكرم عبدو الا جا -اييدلا نم ةفلغأ

 رخأ ءايشأو سمت ملا شامقلا نم باوثأب ءاج كلذكو « تدقف دق تناك

 املس اضر زاح فرصتلا اذه نأ كش الو ؛ هسفن ءاقلت نم ىلع وبأ ابلسرأ
 .تايرخآلا ناطلسلا تامعو ةيلتخلا ةرحو ناطلساا مأ نم لك تثعب كلذكو

 لاجر لهأ لس رأ اك ؛ ةريثك ءايشأ نولمح نولبق نم نيدمتعمب هنالاخو

 لهأ جرو « ةسام ةجاح ىف اوناكدقف « ءىش لكن م مهيوذل دنجلاو ةيشاحلا
 هذه ةلزغ ىف هشج لوخدو « لجخلا ديدش ناطلسلا ناكو لابقتسالل ةنرغ

 نم ةنيدملا هذه ىلإ شويجلاو نيطالساا نم ىأ لوخدل اهءاشم نكي مل ةرألا

 موي ةنرغ ناطلسلا لخد . ديري ام محو ءاشي ام هللا لعفي نكلو « لبق
 ايندلا نإ نيلئاق هنع اوهفر دقو « قسوجلا ىف لزنو لاو نم عباس تبسلا

 سال ةقيقح نكلو « ايح ناطلسلا مادام نكسمم مارا ىفالت نإو بلق
 هباكر ىفو روغ ءارحص ىف اموي رب ناك هنإف« هيلع ةيفاخ نكت مل ةمزهلا نأ

 ( قروبيلا غو بس م)



 هسا ا ءأنإ تنم

 ؛ امهريغو نيّكتنارق هللا دبع ةارغلا دئاقو 'ليلجلا دبع' ننحلا ىلأك ةعامج

 ةعقاولاهذهنإ : نيلئاق هنايساويو ناطلسلا عم امتادناثدحتي ناديسلا اذه ناكو

 ىرخ الا فورظلاو هللا ءاضق هنكلو ودعلا ةوق ببسب نكت مل ىهو تناف دق

 رومأالا ذخأت نأ نكميمالس ىف ةكلم ةمصاع ناطلسلا غلبي نيحو « قمت ال ىتل
 ىلإ بهذي هنإف ناظلسلا أ اذإ لوقي نكتار ق هللا دنع وه اهو: رخآ انو

 ىلع ءاليتسالا نوعيطتسي ناسرفلا ريواغم نم فالآةزشع رض و دنطأ

 هليح تفرع ودع لاتقل شيجلا اذهب ريسي مث نيربجم نيرخآآ ناسرفب أب وملاعلا

 نوثدحتي نورخآلاو نسحلا وبأ ناكو « هباصن ىلإ سم”الا ديعي ى ةيبرحلا

 اذه ام » : لاقو قزارلا دبع ذاتسأالا ىلإ ناطلسلا تفتلاف « وحنلا اذه لع

 ؛«ورم ىف كلملا انم عاضو ورم ىف كلملا انزرحأ دقل نولوقي ىذلا نايذهلا

 ناطلسلا اذه ةصاخو راغصلا وأ ةفخلا لمت ىلع ذخؤي ال نيطالسلا مالكو

 ناطلسلا هدلاو نأ ىلإ اذه هلوقب نهرب نأ دارأ دقو ؛ هدحو جيس ناك ىذلا

 ناسارخ تعاض ورم ىفو نييئاماساا بلغ نيح ورم ىف ناسارخ كلم دومت

 لحارلا ناطلسلا نإف ايندلا لاوحأ بجعأ امو رداونلا نم ةصقلا هذهو . هنم

 ىضر دوعسم ريمالا ةدبع ىف ىرلاو قارعلا أ لعجيل ءاج دق ( دومج )

 نكلو « ادمح ريمأالا ناسا ر خ+؛.ةرامإ ىلع هماقم يقي نأ ىلع مجريمم هنع هللا

 ٠ هريغب ىضقو كلذ دري مل ىلاعت هللا

 3 لاوحأالا هذه تناك فيك درف لك محي ىح ةصقلا هذه تيتك دقو

 لك نيبأ نأ نم ىلدب الو خيراتلا رابخأ نوةقحلا فرعيو ءارقلا اهنم ديفيل

 . اذه ىناتك ىف كلذ

 قاماسلا مول نب روصنو ريما ةصق

 ف روصتم نب حو ريم الا تام نيو هنأ نييناماسلا رابخأ ّق تأرق :

 نأمطا دقو ؛ روصنم ثرادلا وبأ هدبع ىلوو هدلو شرعلا ىلع مينأ ىراخت
 تناك نكسلو « احيصف اعاجش ةعلطلا ليمج اباش ناكو « ىشحلاو ءايل والا هيلإ



 ببسي ا/, اي سمع

 بجريف هيبأ دعب هيمولج ناوويءاعيمجب' هنوفاخضا تاك نأدج ىلإ بابشلاةةرعو هلي -

 لعجو ةيمايس ةوقو ةرابمو كلأإ رادأف, * (100)ةامالثع نينامتو' حبس ةئمع |

 ناك امنيح دروب ناطلشلا مأرب ناك رام اقالب ؛ روباسن يف ادئاق نزوتكي

 ناسارخ ريبأ ناكو ءنزونكب ىلإ روبامبنذ ةدايق ضياوفت ىف ضراعو خلب ف

 ناطلسلا فو .ابلق ع نزوتكبل اليم رثك أ ناك هنكلو ام أهدو بطخي

 اكيثو اذه فاخ : نزوتكي , لاتقل بهأتلا ىف ذخأ ملا ةيلج ىلع دوم

 ؛ ةصاخلا قئافو هشويج هعمو دو يبع أدصاق اراخ نم راس ىذلا تاس أردن ريم الا

 ع مايأ ةدع ورم ىق اولظف ٠ ماللسل فالخلا اذه ليع ,ءاضقلا توديرب اوناكو

 نم دي مد ء فك شيب ندوتكب مهلبقتسا ثيح سخر س لإ اوداع مث

 2 دومح ناطلسلا بنإج ىلإ اليم رثكأ تناك هن ل هعقوتي نأك ام ناس ار ريمأل

 داز ام دوم ,نآطلسلا عم هاوهو ثدح ريمألا اذه نأب قئاف ىلإ سأف

 ريم الا اذه نإو تلق م هنإ قئاق لاقف « كل ءاقب الو ىل ءاقب الو هترق ىف

 4١< دوم ىلإ ليلا ديلا هنإو ةمدخلا' قح ردقب الو انب فختسم

 نيكتكبس ىلإ روجميس لغ ابأ هوبأ لس اكءهيلا كانإو ىتلسي نأ ىشخأو
 - كيف لالج الو لئلجلاب تيقل اذال ١ اموب ىل لاق دقو . دوم ناطلسلا دلاو

 .هتوخأ دحأ هلدب بصتن نأو كللا نع هلرعن نأ ىأرلا نزوكت لاقف

 .سالا اذهل نادعي اذخأو ديدسلا ىأرلا وه اذهف تدصأ دقل قئاف لاقف

 لزن دق ناك ىلا سخرس سيئر ىارس نم ثراحلا وبأ بكر موي تاذو

 سخرس دودح ىلع الزن دق نزوتكبو قئاف ناكو « ديصلا ىلإ راس مث اهب
 هل لاق نالغلا نم نيتئام عم ديصأا نم عجر الف ء كانه امهمايخ ايرضو

 ثيدح كانهؤ ايش لوانتيف ىتميخن لزني نأ هرسي ريمأالا لعل . نزوتكب

 لزنف «هرصبت ةلقو هبابش.شيطل عدختاف « لزنو انسح لاقف . دوم نأببب

 عمم مننا ىف هناكم ذختا الف « 29 دق ناك ءاضقلا نإف : نزوتكب ةميخ

 « هودبقو روف ديقلا اورضحأ مهن كل «فوخلا هيلع رهظو نظلا ءاسأف ةباج

 1 ةءاممالثو ني ميو عست ةنس رفص نم رشع قاشاا ءاعيرألا موب اذه ناكو



 معتم هيأ را مس

 هلعسلا نت هنكح ةدم دز 1 « ىراخت لإ هولمحو؛ هي :ازاقح عوبسأ ”كعل و

 ااوفحز ءاعنشلا ةلعفلا هذه قئافو نزوتكب .بكترا.نأ دعبو « أربش شع

 'اثدح ناكو ء حوت نب كلما دبع سشراوفلا . وأ نيم الأ ماقاوف ورع لإ

 ىف ذخأف ثلا نب ديدس دي ف .كلملا رومأ اولعجو 4 .شرعلا لع هوسلجأف

 ,شيج عم روجميس مساقلا بأ دقو مث ٠ الجو افئاخ ناك هنكللو  اهزيبدت

 بتشا دومم ناطلسلا ءانتالا هذه تغلب الو« انيحرتو افطع قلو ريظع

 .نزوتكب تيأر ول هتلاب مسقأ د لاقو « شراحلا نأ نيماالل ثادح ل .هبضق

 رارج شيج عم دورلا ورم ءاجو ةأره نم فحز مث «ةدين" هنيع نأتفال
 .نيشيجلا نيب براقتلا دتشا املو « مئاجلا دساالاك مولا ءالؤه ءازإن لزنو

 .ةمئالاو ةاضقلاو ناكرأالا نم امهنيب لس رلا تراس هتطيح امهنم لك لختاو

 .نزوتكب نوكي نأ 5 ىأرلا رقتسأ ىح تاضوافللا تلاطو ءاهقفلاو

 .ةيرال اسييسأا عبتت ىتلا تابال ولا عمر روياسإ ةءالو حنو .نأسأ رخل داللاسيس

 اذه لع ناقيرفلا دهاعتو دوم ناطلسال ةأرهو خلب ةيالو  نوكن نأو

 ,ماربإل لاملا نمريثكب قدصتو هب دوم ناطلسلا ىضرو اههنبي ىأرلا رقتساو

 .تيقب مايأ ةعبرال تيبسلا موي ىو .ءامد ةقارإ نود وحبنا اذه .ىلع حلصلا

 قدب دومح ناطابسلا ىمأ (وهم) ةثامئالثو .نينامو عسق'ةنس ىلو الا ىدامج نم
 لاقو. هسفنب راس مث « ةقاسلا ىلع رصن ريمأالا هاخأ لعجو 547 سوكلا
 انيغ ناك دقل: دنجلا فانصأ نم ,مريغو نييديمخاو نييديدسلل سوباق نب اراد

 .« ةعتمأ نم متتطتسا ام. اوفطخاو نآآلا !ويهذاف دوم مكتوفي نأ اشحاف
 .مهتداق نم اضر وأ نذإ نود بايثلاو بهذلا ىلع مهصرحل سانلا عراسف

 ؛مدقت كلذ رصن ريمأالا ىأر ايلف . هشيجو دومج ةعتمأ بب: ىف اوذخأو
 .ىلع داعف مثالا ىلع ناطلسلا هاخأ اوعلطيل ناسرفلاب تعبو مهمراحو ةعاجشب

 .ناكو ركسعملا ىف نيفوي تابارطضالا تمادومهمزهو نيدتعملا لع لمحو روفلا

 هتاك ام لك هشيجو ناطلساا درتساو ىغولا ةموح ىف.هاعأ ف ةرعب ال لجارأا
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 . اروجدم اموزهمب ىراخب نإ رابدأالا ناسارخ ريمأ ىلوو 4 نيدتعملا دي قت
 نإ مهسفنأي ام !وريغي ىتح موقب ام ريخي ال هللا نإ : دوم ناطلسلا لاقوب

 اذهب هللا ضري ملف اهوضقن مث قيثاوملاو دوهحلا انعم اودقع دق موقلا ءالؤه

 نم هللإ مهمرح دقف ءوحناا اذه ىلع مالوم لجنب اوردغ مهن:ال مباع انرصنو»

 نابعش.ىف قئاف ىفؤتو . انيلع امهم نمو ةمعنلاو كلما مهبلسو هادهو هقيفوتت
 مساقلا وبأ ءاجو ء ىراخي. ىلإ دوم ناطلساا هجو نم نزوتكي رفو ةنشلا هذه.

 نم ليع رصن» محلا وبأ» كليإ ىرخأ ةيحان نم راغأو . اثجال روجميس

 ةغاطلاب رهاظتي ىراخم ىلإ ءاجو ةنساا هذه نم ةدعقلا ىذ ةرغ ىف دنكزوأأا

 نيمدقللا .نمريثك عم نزووتكب ىلع أجل موي تاذ اوضبق مهنإ م . نوملا مدقتوي
 هيراقأو هتوخأ عيمج عم هيلع أوضبق مهنكل ناسأ رخ ريمأت ىراوتو « مودبقوي

 «نييناماسلا ةلود وحنلا اذه ىلع تلادف « دنكز وأ بوص لماحتا ىف مهباوراسوب

 هذه انينأ دقو . اهعقوت نكي مل ةعرس ناسا ر خ ةراماب دوم ناطلسلا رفظوب

 فنروكتلو هنع هللا ىضر دوعسم ناطلساأ ثيدح ىرغم اهنم نيبتيل ةءاكحال»

 . سانلا دئاوف ةصقلا هذه لاثمأ ىف نإف ةربع

 رن#* كلا

 وهللا ىلع لبقأ ىودج نزحلا ىف نسل نأ دوعسم ناطلسلا كردأ الو

 م ىيون نيكتشون حارس قلطأو . افاكتم ناك هنكلو « برشي ذخأف»

 نيكتش ونب شعب م نمو ظ بذاجن الشر #14 ةئبأ عم س اجو ىارسلا نم جرخ-

 ضوفو اهف ةنحش نوكيل ةلاجرلاو ناسرفلا نم ىوق شيج عم تسب لإ

 نالسرأ ىلإ الوئسر ثيللا دم نب دوعسم دفوألاك« ىحاونلا كلت ىمأن هيللا

 ةنزغ نم بهذف ؛دوهعلا قيثوتو ددملا بلط نأثب تاهفاششمو ابتك لمح نا

 عاقر كلصوو . .لاوش نم نيرشعلاو عبارلا نينثالا» موي ريهجنب قيرط نع

 نأ اهف ءاج دقو اهزومر تلخ . قيبلا كريمأ خلب ديرب بحاط نم ةأمعه

 ىف هيلإ مستس ةنيدملا نأ اناظ رارج شرج عم خب باوبأ ىلع كانه ءاج دواد



 كلرتادقو هيفيرلا نم نيوايعلا كمدقتساو ءىبش لك تادهم دقو مكو“. رو
 بقتؤ'نآلا وأ "كانه .ماقملا مطتسي :1.هنال انيلا الو ةيلاح ةثي دملا/ الجخ كلأو
 النونو 'انيأا :ثنعي + دقو ' موي ' لك :انشواني ' ىدعلاو 'ةمئاقني وخلا اعيج اانتفتالا

 قم دافف١بفيسلا دج هائيرأو .ةظلغب ببيَجَأف ءانأ 8 بهذي ؤ ةنيدتملا هش تأ

 ةليزغ نم كنك كئاق عم لشجلا قف م .ايجاوف انملإ“ .ليط ربا نأ ىرياتال وم ملف 3 «نينس

 ولو. .:ابم ةةطيت م ااهاك ناسانرخ انإف' ةنيدملا ولم لع“ اقف استأ " حا

 8 تاطلسأل هتاف: . كيآللا لإ انمار كيهذأ ' ند 1وذوعتسا" ءادعالا نأ

 ةلاسرلا ههبلع نضرغو' باجحلا نيبكو .ىتوالا لوس أو .ضّراعلاو د دولا
 :اهاهح يذلا. اوه كرلبمأو ةنيادملا كالت لع ةظفاحاب أعنط" اوئدبحأ كقل “١ ولا ف

 جلب قيتلددلا. لاسر ند“ ديالو ' ؛ةرتفلا ,مذه ىف اعنث بحسىّثلا تافؤألا لكم و

 نمرت اهرثأ .لبح عب ضامي لع اوذوحختللا "ول" ءاذغاإلا . نإف : وي

 انس لسبل قييبلا ب ةيقك امن كإ'»: ريزولا 'لاقو, + ٍناتيلراخأو ثايطابقو
 زوخألا م ميقتست نأ وأم || هسفن ناطل تلا باهذي لإ كرادتب نل ناسا وك لحام ِن آل

 ريك 31 ؛قفوتادادمالإ هلضتودغلا نآلةنيدلاراوسا ألعدنجلانمةمذ رش ةظناحم

 « انالوا ىأرلاوهفرعأ اماذهددمىأكريمآل سيلوةنتفلاورشلاو داسفلا لهأ نم
 لهأ نأ معذب كريمأ نإف كلذك ريزولا ى أر لع ىنإ :قزوزلا لبسوبأ لاقف

 ىلإ شبج كاسرإ ررقت ولو « .لبق نم اوناك ام ةعاطلاب 44 هل كونيادي خلب
 .ناكل اذه نع لق ول هددع نال سراف ,نلأ نع هذدع لقي الأ بعبول كانه
 ناخ نالسرأ ىلإ لوسرلا بهذ دقو اذه «نضرتالا هعلتبت بكسنملا ءاماك
 55 ناخلا لمعي اذام ىرنل لاوح الآ هذه لدم ىف 'ثيرتلا ىدنع ىأرلاو

 ؛ثعبيو صالخ] ىف لعفيسف اننتوعم ناخلا ءاش نإف ؛ ةدعلا ,دعن نأ ابتبحان نم
 ,لمعلا قستيو شوبجلا دحتتو انه نم ناطلسلا نيسي ذئنيحو انبلإ شويجلاب
 .بسح لمعت ذئنيخ اشيج لسري ملو انلطامو انبلط ىلإ ناخلا عمتسي مل نإو
 باوصاا نم سيلف حلب ىلع ةظفاحللل .شيج لاسرإ امأ « فورظلا هيضتقت ام

 كلذكل هنإ » نايعالا رئاسو .باجحلا ريبكو رالاسيبسلا لاقو «٠ 'ىث ف
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 مهنأ 'ولو انتزو>'ىف اهنإف ناتسراخط ىلإ ةوقعم دئاق.دافيإ .نم سأب ال ن كلو

 ظ 05 الف كلذ لع اوردقي 4 نإ ]و ريخ !ذهف خب ىلع ةظفاحملا ا وعاطتسا

 هذه نم ادنجو ةيغرةفاك نويأار أ سيل 55 م هل لسرن ملإت نأ ولو
 فلأ عم بجاحللا شاتنوتلا لاشرإب .عارسإلا ىلع ىأرلا رقتسا مث « .ةلودلا
 شاتث وتلا[ سامح ىف ةدعلا نودعي اوذخأو اوداعف . فانصأالا ىّتش نم سراف
 ل ءامسأ ن اواجسي باجحلا رييكو رالاسبمسأأو ضر اعلاو ريزولا سلجو
 كريما اننيكدق | دك وف شيج دعأ ىتح اهقث مهتابتر م نوعفديو نيزاتمملا
 شحج كيلإ .دفيس نأ نيعرسم نب دصاق عم ىرخأ ؛ ةبج نمو ةرج نم ديرلاب
 ةنيدملا لهأ كلذك نكيلو ش هلأ طباز نكف « نوهشم دئاق هسأر ىلع ىوق
 فو ءرثألا لع مداق شبجلا نإف'اهيلع ةظفاح )ال ةماتلا ةطيحلا اوذخوممريغو
 سلجو زاماش تشد نادي ةلباقملا ءارضخلا ةعلقىلإ ناطلساا. ءاج ءاثالثلا موي
 « ةزاتمملا لويخلاو تالآلاو ددعلاب ارهجم ناك ىذلا شيلا اذه ضرعت ساو
 اوريس' » ناطلساا لاقف ءارضالا ىلإ نيمدقملا عم بجاحلا شاتوتلأ دعصو
 نورضاح مهرثأ لع نحو « ةداقلا مم رخآ اشي مرا لع ثعبلس انإف ةعاهش ىف
 ةجيتن ناك أما« مهسأبو مهنع اجشل ةجيتن ءادع لا هيلع ليصح ام نكي مله
 نحت ضيلنسو « نيديدع دنج عم ناتسكرت ناتخ انب قحاب فوسو ؛ طحقلل
 ىلإ نولصت نيحو « ةيوق ممازع 14م نكدتلف « ثدحام قالت ىح كلذك

 أوريس مث ةطيح ميا اوذخو ؛ ةلفغ نيحح ىلع ةنيدملا اولخدال عرمأ اوريد نالثب
 أد اذإ ام طباراا شيج+لاو ةنيدملا لهأ ملاذ ء ىوةتسو « اريلع ءاليتسالل
 اوطبضاو جلاواوملإ أوريسف خلب , غواب يلع رذعت أذإو ؛ اعيجنونوكت ذئيمصو

 قييبلا كريمأ ىلإ اوعمتساو « ةبجاولا رماو الا مكدلصت ىف :-ناتسراخط ىف نمأإلا
 .اواحر مث « ةعاطو اس م اولاقف « هوعيطأو

 هل لقو لسانأ ع لاقو ريزولا ىنامدو . بارشلل ريماالا .س
 وه اهو خلب رصاحو لئاه شا دوادك ودع هاج دقل ؟ ىرجب 0

 لسريف موحصنب رثعب و ةوجعلا نم ةعبرأ وأ هل دال لوق ىلإ عمتسي ناطلس ||
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 تلقو تدعف .ططشلا اذه ةبقاع ىرث فوسو نيبلا بارغ حانج لع اشيج

 اسم ىوقأب ءالدإلا نكمي الو د>/ا رمأالا اذه زواج دل » هلوقب باجأ دقل

 7 هبأي ملف ىأرلا اذهل اديبأت هتلق ام تعمس دقو ء سيئرلا ذاتسأالا هب حرص

 ليلجلا دبع نسحااىأ ديب ةرازولا رييدت حبصأ دقو سخرس ءارتص ف انه انسلو

 1 5 نوكي اذام ىرنلف

 هفاضتسأو ةعلقلا ىلإ ناطل.سلا دعص ةدعقلاىذ نم رشع عباسلا ءاثالثالا مويو

 ةدئاملا ىلع مهلكموقلا اوسلجأو ةرخاف ةيدأم هل اودعأ دق اوناكو .اهدئاق
 دنع اوداعو ٠ ىئابس بجاحلاو رالاسيسلا هفطعب ناطلسلا رمغو ءاويرشو

 هاليوط كانه ثمل دقف ناطلسلا مانو ٠نيرورسم اعبمج اوناكو « رهظلا ةالص

 « ملاظملا ىف رظنو ةعلقلا ىف لابقتسالل سلج «ءاعبر الا ؛ىلاتلا مويلا ىفو

 « اوفرصتا : ناطلسلا لاق . رهظلا ليبق ىلإ ترمتسا كلذ“ دعب ةولخ تناك مث

 اوهذن  ةياد ىلع - رالاسهسلا جرخو .مويلا أذه نمس ئىش لكم دقق

 .هوقلأ كانهو « ةرامإلا راد ىلإ ىهتني ىذلا زيلهدلا ىذ ريغصلا رصقلا ىلإ هب
 راد ىلإ ىدغتكب اوامحو « ىرغصلا ةنازخلا ىارس ىلإ ىثايس بجاحلا اولمحو
 اذه اوربد دق اوناك مهنإف « ةدئاملا ىلإ كانه نم اوبهذيل ةعلقلا لاونوكح
 باجحلاو نومدقملامهعمو ةعلقلا ةلاجر بهذ رمآألا اذه مت نأ دعبو. سمالاب

 <+؛<كلذكو « ةثالثاا ءالؤه روصق ىلع اولوتساو « ليللاب ريد ام بح« ًاروف

 ناطلسلا ناكومدحأ مهنم تلفي مل ثيح « مهب الصتم ناك نم لك ىلع اوضبق
 « ليلجلا دبع نسحلا ىلأو ىروسو ةعلقلا دئاقعمليللابو ًارسةديكملاهذه ربد دق
 ناطلسا ةرضح ىف لبس وبأو ريزولا ناكو .ءاآلؤه ريغ ادحأ اهيلع علطي لو
 لئاسرلا ناويد هش دقعي ناكىذلا زيلهدلا دجسم ىف نورخآلا باتكلاو انأو
 ةرضحلا ىلإ ترسف « ىناعدو شارف ءاخ « ةعلقلا ىف نيطالسلا ميَقي نيح

 ىل لاقف .ببيطلاءالعلا ىنأو ليلجلا دبع نسحلا ىأ عم افقأو ىروس تدجوف
 صاف امل ةلاسر كانه نإف ةياد ىلعو ىثابس ىلإ ىروس عم بهذإ ناطلسلا
 نسل ىأل لاقو .٠ عمست امانيلع صقتلاف رشم كانلعج دقفابباوجعمتساو اهبلإ
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 ٠ فرشم ءالعلا ابأ نإو لاسر هاغلبأو ىدغتكب ىلإ ءالعلا بأ عم بهذإ

 ىثابسب انأدبف نيلجرلا نيذه ىلإ نحن انبهذو .ىدختكب ىلإ امه ايهذو انجرفع
 ماكتب مو رمحالا هبجو رفصأ ىروس ىأر ايلف « هدنع نسح هسراح ناكو

 ؟ طخ ام الئاق ىلإ تفتلاف تسلج م ىل بحر دقف انأ امأ ؛ ءىتب هعم

 ىف دمإؤل . باوجلا لقتأ فرشم انأو كيلإ اهغلب ناطلسلا نم ةلاسر تلق
 اوضبقف جرف هسراح ىروس دعبأو ؟ ةلاسرلا ام لاق مث ايلم ركفو هناكم

 تانايخ هب ابوتكم نسحلا ىنأ طخي هك نم اراموط جرخأ ىروس نإ م .هيلع
 موي ىتح ناسارخ ىف ةكارتلا برحل دفوأ نأ ذنم ةدحاو ةدحاو ىئابس
 تعرذتو ودعلل انتلسأ دق كنإ ١ : هرخآ ىف ءاج دقو ؛ناقئادند ةعقاو

 اذه لكد لاقو راموطلا ىف ام لك ىلإ ىنئابس عمتساف « .كتمزه نع ريذاعملاب
 تيجأ ىإ ناطلساا انالوا لق ؛ ىروس ىنعي ؛ لجرلا اذه ءالمإ نم
 ىلإ ءاغصإلا فتاطلسلا نسحأف ةاره نم ةنزغ تغلب نيح مهتلا هذه نع

 توفع ىقأ محركلا هنامسل ىلع ىرجو ؛ مهلا نم هوريد ام نالطب هيد تيثو
 ىلإ بسن ام امأو « اذهل ناطلساا دوعي نأ قيلب الو ايذكك ماتا ناكدقف

 ىأو ردغأ مل ىنأ ملعي ناطلسلا نإف « ناقتادند ىف ىرجام تربد قأ ةمبت نم

 عفتني ءىث ايندلا ماطح نم ىل قبب ملو ؛ ورم ىلإ بهذن الأ ىغبني تلق
 نإف ءادعالا ءالؤه ىلع ءاضقلاو روم الا حالص "40 ىسح ىف ناك ولو ءهب

 ءءوس سمأ الأ لمآ إف ءىرب ىناالو ؛ ناطلساا رمال ءادف لثم ةئام حاو رأ

 ترثأتف ىب مث « «درشي ال ىتح ناطلداا ىارس ىف ديحواا ىدلو أشني نأو
 ةرجحلا هذه ىف هسح لاطو . افينع الادج هلداج ىروس نكللو . أريثك هل

 ىل لاقو كانه نم انيهذو ؛« باتكلا اذه نم هعضوم ىف هركذ قأيس اك ةدم
 ىتح » لاق « الك » تلق ؟ ةلاسرلا ءادأ ىف ترصق لهقيرطلا ىف ىروس
 دق هتيأرف ةياد ىلع رالاسبسلا ىلإ انرسو « اركش تلق « «ءىش لكىورت

 ؟ رمأللا ام لاق ىنآر ايلف زا نم حلم اصيق ىدتراو قودنص ىلإ هربظ دنسأ

 انأو ليلجلا دبع نسحلا ىبأ طخم ىهو كيلإ ةلاسرب انثعب ناطلسلا نإ ١ تلق
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 « نخآ اراموح ىروس هيلع.أر قف . اهولتا لاق . كباو ىلإ عمتسأ فرشم

 ثاهرت ضعب هذه «٠ تيلع دقل د راالاسومسا) ١ ىل لاق ةءارقأ نم ىمتا الذ

 اوكرت دقو ؛ نوبتشي اك اهوغاصو « نورخآو نسا ونأ اهأرتفا فيجارأو

 لق . كل رمالاو « ىديب ام باصتغا ىف نوعمطي كلذب مهو ابناج ةقيقحلا

 ناطلساا دعب رمعلا نم هبضقأام نو قاب تعتمت دقو نراك دق ىنإ ناطاسأل

 ٠ ىرت فوساام :ادغ نسحلاا نأ ةثايخ' نم ىرتسو لن .مويلا 'ىتح دوم

 عيضت البك الاجم هل متت الف ىرزوس فرضت ءوسب ناسارخ كعاذع دقلو
 تلقف ٠ ىنع هثيدح- نم كعد قيررطا) ف ىروس ىل لاق دقو تعج رذ ؛ « ةلزغ

 ىف تمشو ىضغي هنإف ىزولل اذه لقن الف اذإ » لاق ةنايخلا قطأ ال ىإ

 ثلباقو . لدفأس تلق ."تعمحس ام هيلإ لقنت نيح ناطلسلاب واخت نأ بجو

 ءاج كلذكو ىروس سمب ام الإ نيلجرلا ةباجإ هساع تصصقو نالعاسأا

 هتلباو هئبا ملسأ دقو ؛ رم 15 ىدنتكب ةباجإ اوصقو ءالعلا وبأو نسحلا وبأ

 ٠ « هلجرو هددو هع دقف دم ةأيحلا مس هنإ ١ لاقو ناطاسال

 سانلا ةيقب فرص كلذكو « اعبمج نو لبس وبأو ريزولا « انعجرو
 ناطلساا نذأي مل ةادملا فو . لاجرلا نم رايد ةعلقاا ىف قبب: ل ثيعت
 موو ديدتلا قسوجلا ىلإ ةعلقلا نم داع <«مرصعلا ةالص دعاوو لاقتسالاب

 نيلقتعملا ةداقلا لامعأ هيلع اوضرع دقف اهم ثكملا لاطو ةرضحلاب نذأ ةعمللا
 «برم دف ناك هتاف ىشابس ىدل ءىشب اورفظي مو موبأ ودو موتمتمأ و مثدوقنو

 .برقو ؛ ىدغنكيو هياد ىلع لاومأ نم اريثك اودجو مهنكلو ؛ نيترم

 ؛ثيدح ىدنع : هل تاقو ىجاغآ ىلإ تبهذو ناطلساا ماق رصعلا ةالص

 دقل ١» تلقو ىروس ثيدح هءلع تصصتو قئاعدن . ناطاسلل هرسأ نأ ديرأ
 لاقف ءاذكو اذك لاق ىروس نآل موياا كلذ ىف ثيدحاا اذه ركذ تامغأ

 ؛ « رخآ ايش هل لقف ىروس كلأس اذإ ؛ ق اذدو تفرع دقل م ناطلسنا
 لوقي ناطلساا نإ » : هل تلقو ةقيقحاا هيلع تهوف ىروس ىلأسو تعجرف
 + 6 .لامغأ لوقب نوغلاسو نورث نيرجاعلا نأ
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 ١ لاي احلا لع علخ ةدعفلا ىذ لد .تييقب ما نأ هعلر 4ك يدألا موي فو

 دئاق نيكترالو باجحلا ريئك ودبل « ةرخاف اعلخلا بج احلا نيك دأ ىلعو

 .ىلع تودفي مو .لك أوناكو 6 5 قئحأ هشيح هشنيح موي 5 اوداع م 3 ل ابلغلا

 . ةبأو راقو ىف طالبلا

 لبسلا : ىبأ 0 ؛ ةباتكو اهافش « ناطلساا بتع عوبسألا اذه ىفو
 .ببس كنإ » : الئاق ىك.نركلا لضفاا ىبأ عم هف رص نم ناك امل ىنزوزلا

 فشكإ ملف انتر هعم أطاون دقو كيئان كانه ديربلا بحاص نإف هنايصع

 نإ مث 6 هناأيحح رطاخن هتإف ةقيقحلا نع فشكبيل | لجر مدقت أذإو؛ ؛ لارج

 ..هامتصاخو هنع |متعفاد ئريصخا | مساقلا اب أو كنكلو انتضبق ىف عقو لضفلا اب

 «جرخ ناسارخ تد راعضأ نيححو « ةكارتلاب ةلص لع مويلأ د َىح

 نيكتش ون ثيح كانه بهذت نأ نآلا كيلعف تسب مو ءا دصتي ودو'انيلع

 « ايرح وأ احلص ؛ هباصأ ىلإ هعم ىفآلا ديعي يكل لماك شاج مم بو

 دادزب ناطل سأأ ناكر ءاعفشاا طموو ريزولاب ث اغتساو لبس وبأ برطضاف

 : لبس ىآل ريزولا رسسأو .نيطالسلأا ةداع ص ام مهتعافش تداز ارك ايضغ

 سال ُُش ةماق ؛ عقيس آاذام 544 ىردأ تسلو هب اندهعك ناطلساا اذه سل

 ..لثتماو لوس وبأ فات ..اعيمج انيلإ ىد ام عقب ال ىمحرسو عنتمت الو

 .5كل ريخوهو ايش ارهركت نأ ىسع ؛ بيغلا هل هئبخع أم فرعي نأ هل أو

 .ناكحل ناطلسأا اذه ىلع دد# ريمألا بللتو تسب لإ بهذ هنأ ولو

 م هل نكي ام نيفصن هراعشل هلكي رام علق لإ هب بهذ لجر لوأ لبس وأ

 نم اديدج اعيقؤت ردصتساو هتفيلخ ىلعج رفاسو مستما نأ نيدو .نيفد دقح

 .هتبيغ ةصرف نآويدلا ف هموصخ نرتب نأ ىثخ هنآ « نأشلا اذه ىف ناطلسلا

 زرح دقف وه امأ . باتكلاو ناويدلا ىنعم ىف ةعضاوم تدتكو ههبف أودسفيل

 راسو ءهءاقل نسحأف حابصا ىف ناطلسأا لباق مث اق مث ءرماوأللا رد دصأو تاباطخلا

 ني دملأ دودح لع نأتسب ىف لزنو ةجحلا ىذ نم 0 سلا موي ةنزغ نم

 ٠ تعج رو هتييح مث ةأمعم ةلاسر انررحو هبلإ تيهذذ



 دس |

 ايف لافتحا ىأ ماقي الأ ارمأ ناطلسلا ردصأ دقو ىحضاللا درع لبقأو

 ءارضخلا ةعلقلاىلإ ءاج هنإمث . ناطلسلا ةدئامو مثحلاو ةلاجرلاو نابلذلا صخم:

 ؛ةيبأ ريغبو ًاثداه اديع ناكو . تايدضاللا ترحنو « ديعلا ةالص ىدأف نادملابب

 تضطمهو .٠ نيماشتم اوعجرف فارصتنالاب سانلا رمأو . ةدئاملا هيف بصتت مو

 . ىردتال سانااو اند دق ناطلسلا لجأ نإف وحنلا اذه ىلع رومالا.

 نم ديربلا ةاعس دحأ ءاج ةجدلا ىذ نم ايقب نيمويل دحاللا موي قو

 تحتتف مث ؛ ةريثكلا هماتخأ تضفو سكلا ةقلح تعزف « دروكش كليردم

 ىريل مرحلا ىارس ىف ناطلسلا ىلتخاف « رهظلا ةالص كشو ىلع انكو ةلاسرلا

 لوقي دنبرد ديرب بحاص اهيف بتك ىتلاو ىعاسلا اذه اهم ءاج ىلا ةلاسرلا»

 ىظل ناطلسلا ربخأ الأ دوأ تنكو ؛لاج رمأ ةعاسلا هذه ىف ثدح دقلو»

 ءانالاب ناوعالا قي نأ ىسع رصعلا ةةالص ىّبح تديرتف فيجاراللا نم هنأ“

 هتئعبف قيببلا كريمأ نم ىمعم اباتك ناوعاألا ىلإ لمح رصعلا دعبو . ةححصلا

 لوصو روف » : هيف ناكو باتكلا اذه تجرخأ دقو . « هفام ناطلسلا لعل

 نينثا وأ ادصاق موي لك هيلإ لسرأ تنك ةنرغ رداغ دق شاتتوتلأ نأب ريخلا

 هه. نوك نأ بد فيك هل نيبآلو «ءادعالا رومأ نم دحام بع هعلطال

 « ىلئاسر نم أرقي ام قثو فرصتي ناكو « ةطيهلا نم هيلع بج امو هريسم

 ودعلانم نيسوق باق مسبص ا ونالغب زواجت نأ دعبو « دادعتساو ةطيحف ريسيو
 اوعرسأف « ثيغتست ةيعرلا تءاجىتح « بلسلاو ببزلل هدي قلطأو ةطيحلا كرت

 ىأو « ةنرغ نم ىتأي دئاقلا نأ عمس دق ناكو ىرج ام ىلع هوعلطأو دواد ىلإ

 ةجحلا هذبب عرذت ةيعرلا مالك ةحص نم دك أت ايلف . هتدع رمأالل ذخأف « دئاق

 ةاقالل موب ثعبو نيمدقملا نم ًاددعو سراف فالآ ةئس عم ًابجاح نيعوءاروف

 سرافؤلأ ىف هسفنب مدقتو ؛ نك امأ ةدع ىف نماكملا بصني رمأو « شاتنوتلأ

 هبقعت لع اوصرحيإ عجازنلاب رهاظت مث « ةيماح ةكرعمىف شاتنوتلأ عم كبتشاو

 رصاحيف دواد دوعيو ءارنم ءانيكلا جرخت ذئليحو ط ةدعملا نماكملا اوريعيو

 «شاتنونلأ لإ أروف ثدي ءأينالا هذه ىتلصو أبلذ .٠ أدصو مدصتتو انلاجرب



 .ىدأو « اواعفيمل مهتكلو « ودعلا نمبارتقالادنع ةطبحلاذشبأي نأ هيلإ تدتكو

 -2كر عم تمأ ةوليالاةمسىف ودعلاميلع ضقن أ مث. ديدشبأر رطضا ثودح ىلإ كلذ

 .«مييديأهيلإ لصت دق |مف اعمط « هوبةعنف «رابدألا ىلو م ةيعدح مالي ابيف ليأ ةفينع

 هزم ءادعالا جرو | ,هعنمل نومدقملا وأ دئاقلا لاجر لخدتي لو

 نيتئام عم اعجار ةنيدملا ىلإ هلايذأ ر 2 شات:وتلأ لفقو ٠ اريثك اورسأو اريثك

 5 رقتساو ٌأده ىتح «هعم اوءاج نيذلا هلاجرو هيساوأ ا:نخأف ناسرفلا نم

 .دقو ةامحملا ةفطلملا عم دنبرد ةلاسر تعضوف . « شدجلا ريصم ناك اذام ىردن

 باغو مرحلا ىارس ىلإ اهلمك « ىجاغآ ىلإ ب باطغغ ىإ اهزومر تالح

 اذه نإ » ىللاقف تبهذف . كوعدي ناطاسلا نإ ىللاقو داع مث اليواع

 'اكرش ةعلقلا تدبصأ دقل « كلذ عقوتن "انك امو ءاديقعت موي لك دادزب رمأا

 -ه1 اتشويج نم شج لعفي و لب لبق هامش قرن دقو « كريمأ هذ عقو

 باوصلا ناكدقل هل لقو « اهيفام ىلع فقيل ريزولا ىلإ ةلاسرلا هذه لخ « اثش

 هيأر ذيخإللا مدع ىلع المح دقف ءاننأشو انوكرت مل مونكللو ريزولا ىأر ام

 3 ريزولا لوةيال ىتح ةرهاظ مهتايخ ىه اهو « ىدغتكبو ىثابسو ةياد لع

 لاق مث ناطاسلا ةلاسر ىلإ عمتساو لئاسرلا أرقو ريزولا ىلإ ترسف .٠ ءايرأ

 نل ناطا بأ نأ لك وأو , ةلؤحل لك ق رام ايضاللا هذه لاثمأ | كلا لصتس » ىل

 هذه انب تاح دقو برألاو « الملا ىف ريسلاو هبأر هدادباسا نع لدعي

 نأو ؛ خاب ىلعادبج اوظفاحي ىكل كريمأ ىلإ بنكن نأ ىثبلي ثراوكلا

 د اودعب نأو « هلو نم سانلا قرفتبال ىّتح شاتنونلأ رطاخ أوييطي

 حور نأ ىشخ هنإف ىف ايوجلا نينكتكي ةعلقلا لاون وك دنع دمرت غوأب أوعيطتسل

 تدعف . « ه:دايقو كريمأ ةاوعرأ ةرحض « نييلسملا ل رم ريثك | مفو خلب

 ةلاسرلا انيتكف « كريمأل 4 7 اتكلا بحي معت » لا ةهيأر ناطاسلا ىلع تصصقو

 اضيأل-سرلا عمو نينكشتكب لاوتوكملا ىلإ ىع ءاسسلا عم اهنم اخس تلسرأو

 .هبلقو تبرتقا دق هتينم تناكو ة ةلزغ رمأ نم امام ناطلسلا شب خيرات || اذه دعبو

 . اعاعش كيسا تراطو انعرأ التمأ لش
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 (١٠غ4) ل8١

 « ةرضحلا دعب « ناطاسلا ىلتخا دقو« مم ةرغ ةعملا موي ناك

 حتفلا ىنأ ضراعلاو ىو دم>لا لبس ىنأو لاوتوكلاو ريذ زولا عم

 رات لاي لكوملا جرخو ديدجلا دئاقلا نيكست رأو باجحماا ريبكر دبو ىزا 5

 ضراأعلا ناويد ةديرج تبلطو ؛دودوم ريمالا ناطلسلا نبأ اعدف (راد هدرب

 تعش ( دغاكلا ) ساطرقلاو ةاودلا رضحأ ىل لاقو شارفلا ءاجو ءاهم ءىجخل.

 ناطلسلا ناكر لاقل سلج ىف ىوسلحي لبس ىنأ دعب ؛ اوناك دقف يلجأ.
 نيمدقملا ءامسأ يكذب ديو ةءارقلاب ضراعلا رمأ مم م ىرخأ ةرظن ىلإ رظني

 « صاخ عضوم ىف امهنم لك نيجوفلا ءام بأ بتك األ ضراعلاو ناطلسلا ىنيطاخو

 بتاك رضحأ كلذ نم انغرف املو .نايره بئناج ىف نايلغلا ةيرثكأ نوكن' ىح
 زاتمم لك لءجأو اهدبقأ تنكو ءامساللا ركذي ناكو ناءلغلا ةديرجم ءاخل ىارسلا

 تفتتلا هلك اذه نم انغرف املف «ه؟ابجو مهلمجأو مردجأراتخأ دقو نابل مهنم
 هعم 3 ألو ءرئاودلا شاتنوتلأ ىلع تراد دقل ه :لاقو ريزولا ىلإ ناطلساا

 ةعرطلاب ىنم دقناكن إو هنإف هعم ناك ىذلا شبجل امأ« ؛ خلب ىلإ ناسرفلا نم

 فوسو ؛ددعلاب مزبجتل بير الب انيلا عجري فوس هنإف «اددب هتعتمأ تبهذو
 تنود نيذلا دنجلا ءالؤه عم هدنع مقيو نابيه ىلإ بهذيل دودوم اندلو نيعن

 تنأ امأو «نايلغلاو نيّكترأ كلذكو هعم بجاحلا ردب بهذيسو «مث قامسأ
 شوبجلا كلت دوعت نأ ىلإ كلذو « وش ىلع افرشمو هل انيمأ نوكتسف دمحأاب
 د نوكسأو ؛ مهاقفن فرعي ضرامل بانل موقيو (ض رعت وأني ملا خب نم

 قأنو « انتمدقم ىلع نونوكت لئنيوحو« م ىلع مواسزنل نيرخآ ادونج انددعأت

 دجلاو دهجلا نم انيدلامىصقأب ثدح ىذلا اذهلآدح عضنو:نيزهج أ لع نك
 ردصت فوسو ؛ ةدعلا كسقأل اوضأو اودوعف ءايضقم ناكارمأ هللا متي ىَّح
 . اوفرصنا مْ ةءاطو اعمس اولاقف « كانه مكتماقإ ءانثأ ىغبليام رماوالا نم كل.
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 ىلا ةطخلا هذهام لاقؤ قاعد ٍثردح هدحو ناويدلا' ىل !| .ريزولا بهذو'

 < الو لاوحالا ريصم نبكتأ نأ عيظتسأال .ثلق .نآلا اهلع ريمي ذخأ
 اول ديخأتس ناطا بلا اذه لاوحأ نأ 6 ىو

 برستي فوسو « شاتنوتلأ ةثداح نع كريمأ ىلا ةلاسرلا لصت نأ ىلإ رخآإ

 الوأ بهذأ لوقأ نآإل لحن الف كلذك مالا ناك اذإ لاقف . هسفن ىلإ سأبلا
 نأ ه ربخأ : لاق «ةعاطو اعمس تلق . لاسر غالبإ كيلع نكلو « بهذأ
 امبعمو ناييه لإ هلع ريماآلا بحصي نأب هرمأ دق ناطلسلا نإ لوقي دمحأ
 ( مهم م رمأ اذهو ان رثأ ىلع ىنأتس ىرخاللا شويجلا نأو نومدقملاو نايعألا
 بلطأو اجابنم بأ ىلإف ا حيل اذإف ءهلمع بجي اذام فرعأال انأو

 نبأ نال « رافسالا رئاس نم ةقد رثكأ اهنإف ءةلحرلا هذه هبجوتسنام لك

 ريسس ناطلسلا نأ ودبيو ؛ ةمدقملا لع نونوكيس نايعألا ءالؤهو ناطلسلا

 <0يتحدببجلا, ةياغنولذاب انإو« ةعاطلا انيلعوهلمالاولابقالاو نعلاب اندعب نمل
 قضي نأ عقوتملا نم سيل نكللو « هلمعب انرمأي ام لك ىف انتايح ىف قمر رحخآ
 مممس اذإف « مارك ىلإ ءىسي اذه نآل « هريزو انأو هبلق ىفام ىنع ناطاسلا

 هنم عمسأ ام قو رومالا دعأ حو ديرب ىذلا ضرغلاب ىنحراصيلف ناطاسلا

 ذرفنت ىلع دنجلا ومدقمو دودوم ريمآلا لمعي ىتح ىغبني امسح ىجاو ىدؤأو
 قاطلس رمأ انيلا ردصي نأ ريخلا نمو « ةنتف نوكت الو «ناطلسلا هب رمأرام

 اذه نوكي نأ اقلطم زوحب الو « نكميام يسأل اتسراخطو خلب ىلإ لسريل

 ناطلسلا نإ مث « ىريسم لبق هب فرعأ نأ بحي لب هصن ىلع خي باتكب رمآلا

 ةدايق لي فوسو « ناطلسلا ةفالخ ىه ىربك ةمبمب دودوم ريماآألا ىلإ دبع دق

 هريغلن وكي امع ءىش لك نمو نابلغلا نم هتدع ديزت نأ ىخينيف 3 مويلا شيلا

 ناطلسلا غلبأو « ةصاخلا هنوئش ىلوتي ادختك ىلإ جاتحم ةلاحمال وهو «ةداقلا نم

 66 دودوم ريمآلا اصل ىغبقي ام ل نيب « لع بجاو اذه نأ

 عداو بهذأ لاق مث ايلم ناطاسلا ركسفف ةلاسرلا هذه ثغابو ترسو

 ناطلسلا ناكو « هلخدأو ىجاغ 1 هلبقتساف ريزولا لبقأو هتوعدو تبهذف ريزولا
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 ةاودلا عم ىناعدو ىجاغآ ءاج م هثكم لاطو لد دقو ىلاعلا رصقلا ىف

 لخآو ريزولا تلد لإ بهذإ 9 ل لاقف ناطلسلا يدي سا تالثق ساطرقلاو

 هراضحإ كيلع ىذلاج اهنا بتكي ىتح هب برمأ امو تلقام لك كل لوقيل هبلإ

 ممست امع وأ نالمعت امع ءىثب نثددتتالو لئاسرلا بتكتل رصعلا ةالص دعب

 نلاحو ءانحتساوانلك ُ هراد ىلإ زولا عم تنجرخو ةعاطو 56 تأق . هنم

 ,الؤه نم فوخلا ديدش ناطلسلا نأ ملعإ :٠ لاق « تسلل قاعد هسفنب درفتا

 ىضق دق هللا نأ ودبي نكلو « داجتلا لع هلمحأ نأ اثبع تلواح دقو ءادعألا

 ةلاح هل دوأد نأ هاسفت 2 رش دقو ؛« كلذ دعإ ءىش ىلع نيرداق ريغ انأو هرمأ

 لوقعملا نم سيل هنأ انيبم اريثك تملكت و شاتنوتلأ مزه نأ دعب ةنرغ دصاق

 ىالك نكللو « ةنرغ ةصاخو « من خلب ىعأ نم غرفيا الو رخخأ اداب دواد دصقي نأ

 عارسإلاو بهأتلا نم ديالو ؛ نورلعت الأم معأ 2 لاق كقق نيىادلس عاض

 ىعواب دارتجتل دنحلا ىلإ بهذ. هزأ ىريدقت قو "0+ ناييهو نوأرب و

 قدي مث 4 ةزغ َّق اتقو لظرس هنأ رهاظتي وهو لع كلذ خأ ةئكللو 4 نابيه

 تاملعتلا ليجستب ىمأ دقو . اذه نم رثك أ رومألا ءاصقتسا لاحنأ نمو ءانب

 نأ ررق دقو ' ىلإ هلستو هعقويف باو لأ شكت مث « هيلع ءابضرعت ىل

 سا أ ردجأ وهن دوعسم حنفأ وأ انربص دودود ريماألا هدإو ادخنك نوكي

 .6 بصتالا أذهب

 ري ىلع هلمعإ هلا ءاش نإ موقيسو 6 قئثوم لير رايتخأ أذه ريزولل تاقذ

 ثكمو « هسفنب جاهلا بتكي ذخأ مث . لاوحألا هذه ىثخأ ىنإ لاق . هجو

 « نو“ هقلادذه لثمف ة بأ ريزوأ ىالوم ناكو 64 ودك نم غرف ىس البو اط انق 53و

 رك لذ. هنامز لهأ بتكأوأ افك أ ناك دقف « ايف هتردق لثم م نم لقو

 مرح دل ىعرب نأ بكب فيكو 6 ريمألل امدؤي نأ هيلع 0 لامعألا

 باجصلا ريبك ىنعم ىف الصفو «؛ مدن او ى ارسلا نايلغ ىعم ىف الصف ركذو

 ودعلا رامخأ مسن و 4 لوؤللاو شياب ريسأا ّق الصف و( ,نيمدقملا نم هريغو

 9 كثرسُف . ضرعلا ناويد بئئاث طاقسإو تاثلو دنا تاقفت ْْف الصفو
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 أو ىتاعدف جاهلا ترضحأ ىتأب مداخلا ةطساوب ناطلسلا تربخأو طالبلا
 ىأ ىلع لاق:مث ناعمإب هأرقو جاهملا ذخأو . هيلع لوخدلا ىف دحالل نذؤيي الأب
 ىنأ ةقيرطب ىردأ كنأ كش ال ؟ تاعوضوملا هذه ىف لئاسرلا بتكشتس هجو
 نإ فاااسلا ىأر اذإو فرعأ ىنإ تلقف .٠ ايف ةياتكلا ىف ناكشم رصن
 انه بتك او نس لاقف «٠ ميركلا هطخم هعقوي ىالومو جاهل بتكأ

 ناللسلا ىلع ًارقو ؛هلوصف عوضو» ىف لئاسرلا تبتكو جابملا تذخأف

 مث اهرقأف.« لاق امسح ليدعتلا تيرجأف طاقنلا ضعب رييغتب مأو هنسحتساف
 نإ + : هطخع اهليذ ىف بتكو ناطلس || عقوو جاهلا اذه لوصف تحن تنتك

 نمأب تنتك ىلا لئاسملا هذه دمتعي نأ هديبأت هللا مادأ لضافلا ريزولا ىلع

 هذه نم لك ىف هحصنو هتبا انك لذبي نأ هيلعو انعيقوتب هم اهانديأ ىتلاو انم
 ىئاطعأ مث . هللا ءاش فرإ . هيلع اندامتعاو انئانثب ًاريدج نوكيل باوبألا
 ةماحلا لئاسرلا اهب بتكدل 1مل زوم رلا عضأ نأ ىرمأو جابملا
 ابأ هراد ىلإ ةليللا وعدي نأ هل لق ١ : لاق مث . ريزولاو ناطلسلا نيب ةلدابتملا
 (ناريل انيلا ًادغ هرضحيو انم ًاريخ هلمؤيو انفطع هغلبي نأو دوعسم حتفلا
 «ةعاطو ًاعمسو تلق . «ةعلخلاب هتيب ىلإ دوعي مث اندلو ةيئادختك هيلإ ضوفنلو
 ًارورس رسف ناطلسلا ةلاسر هتغلبأو ٠ هجاهنم هتيطعأو ريزولا ىلإ تبهذ م
 تيلو كمداخ ىنإ تلقف ىلجأ نم لمعت تنأو مولا كتبعتأ دقل لاقو . اهظع

 تيسن دقل سلجإ ىل لاقف فارصنالاب تمس مث . ىاعسمب يقتسيم ألا
 ناك ناطلسلا نآل ادغ هدعأ نأ تدرأ دقو « هسنأ مل تلقف « ىمعملا » ثيدح
 موبلا لمع لجوت الأ ديتجا « اسرد كل مدقأ ىنعد . لاقف . للملا هارتعا دق
 وهدغ ىلإ مويلا لمع ليجأ ” نأ لبق دقو هلامعأ هعمو أب ! موي لك نإف دغ ىلإ

 ىعم بتكو مقل ملا لخأف ةدئافو ةعتم هسلجمو ىالوم ءاقل نإ تلق . لسكلا نم

 هرهظ'لبع بتكو ةدئاملا ىلع نم اباتنك لوانت مك م ( ةقيقد تناكو ىمعملا زومر

 بهذ هباسكرضحأف اةيكرت لاب امالغ بطاخو 3 هطخ ة ةحخيسل هنمواطعأو ىمعملا

 اذه نم ىالوم ىنفعيلف تلقو ضرألاتلبقف « ىنامأ ابعضظوو ةوسكو ةضفر
 هب رمأيام نإت اقف .ةبسح باتكلا لمعي نأ ل احلا نمو ةباتكلا تمسرام دقل لاقف

 ( قوببلا سيك م)
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 باوثأ ةسمخو مثرد فال آ ةسمخ ىداخ نم دقو اذه . ثعجرو . عاطمريذأ ولأ

 باش وهو دوعسم تفلا وبأ هعمو ناطلسلا ىلإ ريزولا ءاج ىلاتلا مويلا قو

 ىغالو . هممو هواح هقذي , مو رهدلا هكنحب ” ل نكسلو ءرظنملاو هجولا ليمج ليش

 . ثدأ وحلاو مايالا مداوعأ مجعت نأ نه بابشلل

 58 مربلا دااخ نب ىحي نب رفعج ةياكح . 1 01

 هنامز ديحو ناك ىئكمربلا دلاخ نب ىحنب رفعج نأ ءافاخلا رابخأفف ١ تأرق |ط 0

 لإ ؛ 3 افكلاو سفنلاب دادتعالاو للم او بدالاو لضفلاو ةسائسلا ل لبادأ ف١

 . هلامعأ رثكأ ىلوتي ناكذإ « ىناثلا ريزولاب هيبأ ةرازو نابإ بقلي ثاكمنأ كح.

 ناك 5 ءاهبلع تابيبجوتلا بتكيو اياضقلا دعب ماظل اسلاج ناك موي تاذاو»

 ءاذكو ذك نال نأش ىف ذختي نأب ةلظم فلأ ةبآرق ىلعمقوف داتعملا مسالا

 رطس ةئام نم شك أ ىو راموط لع ترطس ةيلظم رخآ تناكو . اذكهو

 كلذ نم رثكأ هسفن قع ال ىتح قاروألا عمجيل مداخلا ءاجاو « طمرقف طا

 . اهلاثمأ ىف لعفي ام اهماب ىف لسعفيو اهيف رظني ةيضقلا هذه ىلع رفعج بتكفا

 ماكحالا سلجمو ةرازولاو ءاضق هلا سلجم ىلإ اياضق نقلا تذخأ رفعج جرخ اللو»

 هدلاو اوأنهو هتاهجوت نم اويجعتو اهوسردف جار او روذنلاو فاقوآلاو؛

 بداألا نم ءىثلك ىف هنامز دحاو « رفعج ىبعي « دمحأ ابأ نإ ٠ ممل لاقف هب ليحص

 زارطلا اذه نم دوعسم متتفلا وبأ ديسلا ناكو . « هيذبت ةنحم ىلإ جات هنأ الإ.

 هنأ مرج الو ؛ كواملا ةرضح ىلإ ةسردملاو تببلا نم هب ءىج دّقف : ناشقلا نم.

 . باتكلا اذه نم هناكمف نيبأس برج امبرجو ىأز ام نامزلا نم أرب

 ناطلساا ىال و مم أب هتبب ىف عبق .04ةئ امبرأ ونيسمخ و ىدحإ ةنس ىف م ويلاوهؤ

 ةدوعلاب هلذذؤي نألإ ؛ هءايلوأرصنو هءاقب هللا لاطأ ميهانبا رفظملا ىنأ مظعملا

 ةلودلأو« ميقتست ىتح رابدإلاو لا قالا نم ةلودلا لب ال ليق دقو . .طالبلا ىلإ

 ةعفد اهئاطلس .طقسي هوركمل ضرعتت الو دارملا قفو امئاداهرومأ ريسن لا.

 . لاوحالا بلقتو رابدإلا نم هللاب ذوعن . ةدحاؤا
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 ىيذولا' لبقأو. ه لابقتسسالاب'هنع.هللا يضار دوعسم بتراطلسا نأ دقو .'.|

 ىدأف ناطلسلا مامأ"داوعشم معتفلا ىأ ديسلاب اوءاج اوسلج- الف . نايعالا ف

 ريم الا اندلو ةيئادختكل كانرتخادقل ناطلسلال اقف ءافقاو قبو ةعاطا ضورف

 لبقو « ةعاطو اعمس دوعسم لاقف . ريزولا ماو ال لثتماو اهيكح نكندودوم

 ةعاس ثكم ثيحهراد لإ داع مت ة خل ماو ةوافح هياوفتحا دقو « عج روض رالا'

 ذقو ؛ لجأ نم هؤربج ام لك هل اوزطحأف دودوم ريمالا رصق لا مسرتخا م

 هرمغفأ ريزولا هرهمص لزتم ىلإ راس كانه نمو 6 هقطعب دودوم ريد هلا ليش

 . «رأد لإ داع مريبك فاطعب مه

وم ريم الأ لع عل مرتك نم رشاعلا دح الأ ماو فو
 وديو ريذوااو.دود

 ىأر هنأ دحأ ركذي ال ةرخاف اعلخ نيرخآو دئاقلا نيدكترأو باجحلا ريبك

 | ودأف .طالسلا كإ' ءالؤه ءأج دق و6 اهلثم دحأ لع علخ صل و6 أمام وب املثمب

 أور ْذ نيليفب ريمألا أوصخ دقو 8 أوفرصلناو ءالولاو ةعاطلا ضورف

 دادعإ مث . نورخألا ىطعأ كللذكو 6 هلك اذه مزأيب م ريثكو ةيديدو ليطرو

 . ءىث لك

 ذنع هلأ, ضر 'ناطلسلا بكر ربشلا اذه نم رشع ىلاث || ءاثالثلا موي ىفو

 لاوحأ ثريخت دقو اذه . نيدز 'ناديم ءارضخ لتعأو ىزوريف غاب ىف لزاو

 ةماقإب سأو . ءاورؤ ةجبم .متألف كاذتيح اناك دقو مويلا ءانبلاو ناديملا كلذ

 اوذخأو « 'اسلجو «ريزولاو ريمألا ئعدو « ةسيرهلا هيف تمدق لفاح عامتجا

 ةريبكلا ةيولألاو ةلظملاو دودوم ريمألا ةبكوك الوأت رف شيجلا نوض رعتسإ
 بئانجلا نم نيثكو دراطملاو نشاوجلاب ىارسلا نايلغ نم ىدتج اتئامو

 ىف ةنادزم مه ويخو ةدعلا لماكب امالغ نوعبسو ةئامو « ةلاجرااو بئاجنلاو

 ؛ ليئامم نم رثك أ اوناكو هناملغو بجادلا نيّدكتترأ هئارو نمو « ةلماك ةبكوك

 يتكنهزلملا نم نورث مهمدقتب ىارسلا نابلغ نم اجوف نوسمخ مرثأ قو

 ةيهاز لاح ىف ' كدحرسوفلخم ؛ ةريثكلا بئتاجنلاو بئانجلا عم ةجيبم للوم

 نأب ناطلسلا رمأف « ررظلا ةالص برق كلذ ناكو.« ضرعلا ىهتنا ىح !نكهو



 سس /# ع سم

 نومدقملاوباجحلاريبكو ريزولاو دودوم هدلو ةدّئابلل ىعدم
 1 ولوانتوسلج مث :

 .ناطاسلا اذهءاقلب دهعلا رخآ ناكو ءاوراس مث عادولا ةيمت هويحو ممءاذغ

 فا.لوقت أذام مهرفس لعب قزارلا كبعل تاطلسأاا لاقو
 .بأرش نم سألك

عس ناطلسلا ؛ اذبك موي ىف : لاقف . ايليبلا
 لق نايعالاو ريزولاو ريمآلاو دي

 لاقف ؟ بارشلا عن فيكاهانلك أ ىتلا ةسيرملا هذه لك مو ديري اك اوراس

 ,عارتلف ناطلسلا لاقو .٠ سوؤكلا ترادو قدارسلا طسو ف ةريبكلا ىنائقلا

 .« نم فص دحاو لك برشف . دحأ لظي ال ىتح ًاعم اعيمج برشتلو لدعلا

 .«مادقأ ةسمخ نسحلاوبأ برشو . نييرطملا ءانغ العو « مهبابلأي رثلا تذنأو

 هج رخأف «نماثلا ف أياقتي أدبو ؛ عباسلا ف هدشر دقفو ؛ سداسلاف هعردقلأو

 ليلخ ب رشو . هوامخ « سماخلا ىف بيبطلا ءالعلا بأ سأر ىلدتو . توشارفلا

ىح ىلإ المحو « ةعست زورييايس برشو سوٌّوك ةرشع دوأد
 برشاك . ةملايدلا 

 نوبرطملا ركسو - المت ىدنميملادواد طقسو « برهم“ اساكر شع ىا معن وبأ

ش دقو « قزارلا دبع ذاتسالاو ناطلسلاقيو ٠ اوبره مث اعيمج نوكُحضملاو
 بر

 .قك» : ناطاسلل لوقي وهو فارصنالا ىف نذأتسامث اسكر شع ةيتامث ذاتسالا

 ناطلسلا كحضف . ءدشرلادقفأو بدلا ءئسأ دقف اذهنم رثكأ تيرش ول ىف

 دعب ناطلساا فتأتساو . مج بدأ ىف فرصناو ماقف فارصنالاب هل نذأو

 ماقم
 رصعلاو رهظلا ىلص مث أضوناو همم لسغو ةالصلا ةداحو تشطلاو ءاما بلطو

 .كلذ دعبو « ىنيعب هلك اذه لضفلا وبأ انأ تيأر دقو . ايش برشو مل هنأاكو

 . قسوجلا ىلإ راسو ليفلا ناطلسلا بكر

 2 نم بففصن سأك لك اساكنيرشعو ةعبسم برش دقو بارشلا كلذ

 .ديبكش يج ىف ىلع وبأ لاوت وكلاراس مر نم رشع عساتلا سيتلا مويو



 نيس دال” ا جس

 «ناطلسلا ةييغ ىف ايف اودسفأ دف اوناك املهأ نإف « جلخ ةيحان ىلإ ةنرغ نم
 عجري ريزولا باهذ دعب ناطلسلاناكو ا ,رحوأ احلص « مهطاح حيلصيإ ىكلذو
 اهركر اثيإإلا اذه هركي ناك لوسابأ نكسلاو ؛ ىودجلا لبس ىبأ/ ىلإ ىمأ لك ىف
 دعب ىل رهظي ناكو « هتمرحو ريزولا ماقم ىعاري نأو دعتبي نأ لواحتو اديدش

 غلبو.٠ ماما كلت هتكراش دقو « لمعي امل هتهأ رك ناطلسلا عم ريبدتو ةولخ لك
 لبس أعم هل ةولخ فموي تاذ لاق هنأ ةجردىلإ هيأر فءضو نالظلسلا سأي

 ده: ىح نيكتروب ىلإ ناتسرا هطوجلب ةيالو ىظعن نأ بحب د :افقاو تنكو.

 ىغيني لوس وبأ لاقف . «ةكارتلا براحيو ربنا ءارو ام مث محو ركسعب ءىجب

 ةفورعم لجر هنإف هيلع !ىمأ لحت ال, : ناطلسلالاقف . اذه 3 رولا ىأر ذخأأ

 لاقو اهعقوو بتكلاو روشنملا ساجملا اذ-#ه ىف بتكأ/ نأ. ىقعأ مث « هيزآم
 لعل » : لبس وبأ لاق ذئنيحو . ةعاطو اعمس تلقف ..ابغليب سراف ىلإ اهطعأ
 لاقف «وه هلسريلو هسفنب سمآللا مربيف ريزولا ىلإ سرافلا بهذي نأ: باوصلا

 ريزولاو قرخآلاجبنلا اذهىلعريسلاديري ناطلسلا نأب » ريزولل بتك مث . انسح

 ىف ريديامب ءىرب ىنأ ريزولل تيثأ نأ ديرأت ىنإ ه ىل كاقو . «هب رمؤي امب ىردأأ
 ..لاوحاألا هيف تنيبو ريزولل ىنعملا تدتكف « ةميقس ءارآ نم تاواخلا هذه.

 دقق «باتكلاو روشنملاو سرافلا ريزولا قبتساف 3 ريزولا ىلإ سراف اهلمحو.

 . ةاعسلا دحأأ عم ىلإ بتك مث . لطخ اذه نأ.فرعا

 لباقف ةتزغ ىلإ ""رغن نم رايدز]] ريمآلا ءاج رفص ةرغ نينثالا مويو
 ىف رغن ةعلق نم « ناطلسلاى أ دم ريمأألاب ء ىج ءاسملا فو . داغ مث ناطلسلا'

 .سرحلا ريمأىوكتس هن هب لكوو ةنزغ ةعلق ىلإ لمحو « ريمأللا لجنلا اذه ةح"

 الو صو نحر دعو دعأ « هتقفر اونلكن يذلا ةعبرألا هؤانبأ لزنو.

 أرشلل ناطلسلا طشن ىلاتلا' مويلا ىفو . ٠ ىذوريف غايب ءارضنملا ةعلقلا ىف اليلا

 ىخأ ءانبأ لإ أرس بهذإ » ىللاقو ىناعد راهنلا ةعئار ىفو . ركابلا حابصلا نم

 « ةظوحلم 185 ص ضايفو ىنع . مايأ ةتس ةنزع نبو اهني دنسلا دالب ةنيدم ()



 ساو[ سس

 'يزكو « قوصعي الأو ىمدخ ىف اوصاخم نأب نامالا ظلغأبأ | مهفلدتساو دمع

 اوسبلبل رمو قيحان نم مهرطاوخ بيطق أذه نم تغرف اذإف ا كلب كش

 .ىف مهل تدعأ ىلا ىارسلا .ف ىوكنس نا مهني ىتح ىلإ عجرأ مث علخلا

 ناكر ءاما ولونىتلا ءارضتملا تعلطو « ىزوريف غاب ىلإ تبهذق. « ناتسرانثلا

 ا ةلاسر || تغليف . نيلهاذىرايح اعيمج !وناكو « اقلخ اصيق اير م مونم ىلك

 :نيع » ناكو مسقلا ةروط تررحو. ميرغلا ةدش نم ادجم ضراألا لع اورفع

 4 , علخلاب ءى جم ةعيبأا ىلع مهلم لك عقوو ادحاو ادحنأو اومسقأف ع ةعببلا

 ..تيبأ اواخدف « ءارجلا ةيذحالاو بصقلا مامعو ةنيْقلا نوطالقسا| ةيبقأ نم

 1 . اوراسوبهذلاب ايترلبأ ةنادزم ةعرك الويخ | وبكرو اوجرخخ م“ . اهودتراو

 "'انأب هل لّقف ىحأ ىلإ بتكأآل لاقف ناكام تصصقو ناطلساا ىدإ ترضحو

 ف نونوكيسو انتمدخل مهانقأ دق انأو انيخأ ءانبأ صوضخم اذكو اذكب انْرمأ

 .نأب رمأو ..كلذ ملعب « انتانب نم مهجوزنسو انعابط ىلع أوفي ىتح انتياعو

 .ماسأ و ابعقوو ةلاسولا تيتكف . «خالا ليلجلا ريماللاب » هوخأ بطاخم

 نأ دحأ معي ال تح !ذه لعف دقو « كيبأ ىلإ اهلسرا » لاقو ىوكنس نءال

 ةئرغ ةعلق ىف ادم دمج هاغأ
١ 

 مئامعلامبسوؤر لعو ءالؤه هيخأ ءانبأ ناطلسلا ة ةرضح ف لثمةادغلا قو «.

 هماج ) ةسبلآلا ةنازخ لل ] ناطلسلا مبلسرأو« داو ا شورف اومدقت

 ةيهذم ناكزأ ةعبراللا ت تاذئم ماعم ةبهذمةيبق أ تناكو علخلا موسيليل ) هناخ

 وداعا ؛ءابوت * ٍنيرشعورانيدفلأ ةلصب مهنم لكل رمأ و«ةميرك الويخ مثوبكدأو

 :ق نيم ةمدخلل نوبهذو اوناكو ءايئادو اليكو مط نيعو. ىأرسلا كلت لإ

 ,تقو نيحي تح المف دنحأل رهوك ةرخل | تيطخو ؛ ءاسمو أحابص « مويلا

 حاكتلا دع 7 و نيرخالل ةبطخلا . ١

 ٠ هيعنلا وم ةلوغ نئأوخ قام لك اولمحيل ارس نيدمتعملا لسرأ كلذ دعبو

 نياوتحا ىلإ لسرأو. نودعتس اوذخأو د اهريغورهاوجلاو ةسلالاو ماردلاو



 سس لال سس

 قبب ملف ناتسودنط ىعم ليحرا/نبهأتب نأ تانبلاو ةدلاولاو تاوخاللاو تامعلا

 .اعيمج داذعتسالا ىف نذخأ دقف ندري مل:وأ ندرأ ءاوسو . ةترغ ىف لابلا قلقيام

اميأر ايل دب نأ اضِنَأ هتدلاو نمو « ناطلسلا ةمع ء ةيلتخلا ةرحلا نم اوبلط دقو
 

 ىف 'ودعلا دي يف عقي نأ ديري نم لك قييلف اهمل لبق مث. اباجأف نأشلا اذه ىف

 عذوي ناطلسلا أدبو . اذه دعب ضارتعالا ىلع ؤرجيل دحأ نكي مو. ةنزغ

 تناكو «يفوتسملا روصنم ىبأ عم اذه بيترتل مويلا مظعم لتخا دقو « لاجلا

 نايلو الا ناكو . اهنم ليلقلا الا مهيدل نكي ملو ةريثك لامج ىلا ةسام ةجاحلا

ةأرج دح“ال نكيلو؟ اذه ام نئاز+-انم اوأر ام ةرثكل ىتولأسي مشحلاو
 ب 

 كدي نأب حي » ريثك ساقلاوبأو ىودملا لبس وبأ لاق موي تاذو مالكلا ىلع

 كلقو . «هليكو ىأرب ناطلسلا لمعي ىتحةلحرلا هذه لثم ىف هيأرب ريزولا

 قفتاف : «ناطلسلا هحتافي نأ لبق هيأر ءادبإ عيطتسيال هنكلو كلذ فرعي هنإ »

 ناتسودنه ىلا هجوتلا ىلع انمزعدق انأب :٠ ريزولل ةلاسر ةباتكب رمأنأ ةادغلا ىف

ىرنيكو روشربو هرا:هرمو دنبمو ىف ءاتشلا أذه ىضم نأو
 ىحاونلا كلتو 

 ذئيحو ؛مكيلإ انباتك لصيو روشرب غلبنو لحرن ىتح كانه متثأ اولظن نأ بجيف

 لب ىلإ باهذلا مكل رسيت اذإو « ءاتعفلا ىفاهب اوقباو ناتسراخطىلإ اوريس

 ش . ءادعألا فادهأ عيمج قةحتتال ىتح اهبلإ اورجوتف

 اذه نأ » ىمعملا ىف ءالجب تنيبو . تلسرأو ةلاسرلا هذه تبتك دقو

 ثعب دقو ؛ روهال غلبي ىتح نانعلا /ىنثي نلو عقي مل رمأ نم لهذ ذق ناطلسلا

 دحأ قبي ملو اذه . روهال ىفثبلي نإ هنأودبيو « ةدعلا هل اودعيل ًارس بتكلاب

 ءالؤه ىديأ ىف طقسأ دقو « نئارخلا نم ءىنث اهب سيلو « ةنزغ ىف مرحلا نم

 قلعم مبلكو ' مهرمأ نم ةريح ىف اعيمج مثو ءانه نيميقملا مثحلاو ءايلوأالا

 قرخاالا فرصتلا اذه اعيرس كرادتيل ثوغلا ثوغلاف ريزولا لع هلمأ

 ىأرلا مضوي نأ عيطتسيو ءانم لزانم ةعضب ىلع هنإف ةحارصب هل بتكسلو

 ريذولل تبتك ىإ رصقلا لاجر رابكل تلقو . « يقسلا هريكسفت نع عجري هلعل

 ثعبيسوتلعف انسح اولاقف ءاذكو اذك اهيفةامعمتلاس رب هيلا تثعبو ءاذكو اذك
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 ءاجو . هتلفغ نم ناطلسلا اذه ظقويفهللا ءاشنإ ةعنقم ةلاسرب برت خيشلا اذه

 5« فلكتم ريغ ىف اقح ةديدس حئاصن ىلع ةيواح تناكو ةلاسرلا هذه باوج

 اذإم: الئاق ةماتةحار صب ملكتو هركذ الإ ائيشريزولا كرثي ملو هدنل دنلا بتكي

 «خلب دودح دنع نوبراحيس ءادعتالا نإ هنزغ نم ليدرلا ليرب ناطلسلا نأك

 جورالا نوعيطتسيو ءايوقأ ابلهأ نال , ةنيدملا لوخد ىلع اوءرجب نل مهنإف
 بهذي نال دعتسم شيجلا نإف ناطلسلا رمأي واف . ودعلا ةلتاقمو مهّتنيدم نم
 بهذيو هدالب كرش نال اذإ ةجاملا الب نع أديعب مثدرطو ءادع الأ رحل

 ةمب دجوي الف ةنرغ ىف ءاتشلا اذه انالوم ثكمب نأ ىلوأالا ؟ ناتسودنهملإ

 +7 هعمو « ناتسودنه ىلا بهذي ولدنأ نيقيلا لع ىالوم معيلو ٠ ..هللأدمحص نع

 ةبيه نإف ؛« ودعلاو قيدصلا ععأ غ ١ ءاين الا هذه رشتنتو نئارخلاو مرخلا

 ىلع دامتعالا زوال هنإ م . اهف ساأنلا عمط دادزبو لوزت ةميظعلا ةاودلا هذه

 « مثدالب ىلإ لاومالاو كار لأ هذه لكو مرخلا لقن ةيكملا نم سيلو دو 2

 نأب نابلغلا ىف ةقثلا هذه اف كلذ نع الضفو . مهبلا نينسحم اموي نكن مل انألل

 ال ناطلسلا نإو اذه ؟ ءارحصلا ىف نئارخلا نم ناطلسلل ام مرل فشكني
 . ةسأب سلا هذبل عيت فس فسأيو « كلذ ةبقاع ىأر دقو « هيأرب !دبتسم لمعي لاذ

 ثغلب دقىنأ الأ. اهمولق رسكت# ةيعرلا نإف دالباا ةرداغم لع ناطلسلا رصأ ولو
 .“6 ناطلسلاىأر ىأرلاو 2« ىمذ تأرأو ىالومل ةمعنلا قح نم ىلع ام تيدأو

 فرخ دق لجرلا اذه نإ «اروف ىل ىلاق باتكلا اذه ناطلسلا أرق ايلذ

 ائيلع هضرعام نإو؛ انيأرام باوصلا نإ » : هيلإ بتك ُُ لوقيام ىردب الو

 «نورت الام ىر انإف.« ىغبني امب رمأنل انرماوأ رظتنيلف ءانل هئاذول ناك اهبإ
 نودعي اوذخأو طونقلاو سأيلا مارتعاف عيمجا هب فرعو باوجلا تبتكش
 لاق دقو «رفسلا اذهل دبمو جبلخ.نم لاوت وكلا ىلع وبأ داعو . ليحرلل ةدغلإ
 ىفو . فرصنا مث هفطع هيلع غبسأف لوألا عبير ةرغ نينثإلا موي ناطلسلا
 كعمسو .رهظلا ةالص ىتح امهسلجم دتمأو هدحو هب ناطلسلا لتخا | ىلاتلا موبلا

 عيبرأا ىف نودئاع .انإ » : هل لاقو يحاونلا كلتو ةعلقلاو ةنيدملا هيلإ لس هنأ
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 ريزولاو دودوماندلو نإف « ةنيدلنأ ىف ةنتف نوكن ال ىتح ةماتلا ةطيحلاب كيلعف

 ءاتشاا اذه ودعلا رمأ نم نوك اذام ىرتسو ميظع شرج عم اهنم اجرخ دق
 علاطلا ءىس ءاتشلا اذه ناكدقف ؛ عيرلا ىف رخآ نأش هعم انل نوكي فوسو
 +منئارلاو مرحلا ءاقبإ بوصاألا:لعل» : لاؤت وكلا لاقف نومجنملا لاق اك

 نأ حلصاألا نأب باجأف .  ددنحلا ءارحص ىف ابلمح نم ريخ اذهف ةمكحم عالق ىف
 انرثقَم ناطلسلا رفس العو رع هللا لعجيل لاوت وكلا لاقف ٠ انعم ابلك ن وكت

 ىلإ دنجلا نايعأ بهذ رصعلا ةالص نيحو . عجرو . ةداعسلاو ريخلاو نهلاب

 نوؤشهقلخ ىفهللو . ىودج الب نكنلو مهسلجم لاطو هعم اوسلجو لاوتوكلا
 اولمعا لاقف . نوكيسام ىرنل انتبمج ىف مهس رخآب ادغ ىمرثس اولاقو . ةيفخ
 أرجض دادزيس هنأ ىرأو ىلب « ةلواخم ا هذه ىودج مدعي قثاو ىنأ عم نورتام

 ةجاحلا نال ىفوتسملا روصنم ىبأب ناطاسلا لتخا لابقتسالا دعب ةادغلا فو

 ةجاحلادسيام هدنعنكي مو ليحرلا عاطتسي ىد لبإلا نم اددع ىعدتست تناك

 ليلجلا دبعلاو'اقورصقلا ىلع نابعألاءال وه لبقأو . ناطلسلا رجض دادزاف اهنم
 لأقف ء كسفن نع ملكت مث انتلاسر هغلبت نأ كيلع قزارلا دبع ةجاوخلا نبا
 . هرك أ ام عامسإ ىل ةقاط ال

 نإ نولوقي ىلإ اوعبو رصقأل ىديدحلا بابلا دنع ءالؤه سلجو عجرو

 روصنم ىبأب الت ناطلسااناكو تبهذف . روفلا ىلع هخلبأف ناطلسلا عم امالكان

 مهسوؤرب بعلدق مهنأ لعأ ىنإ » : لاقف ةلاسرلا هتغليف « يشل ار صق ىف فوتسملا

 : تلقو مهيلإ تعجرف . « نوديريام ىل لقو لاعت مث مهتلاقم عمنا «لابخلا

 بعل ةءامج مهنإ كتلاسر ىلإ عمتسي نأ لبق لاق دقل «هلهأ بذكي ال دئارلا »

 أوفقومث ءانتمذ ءىربن نأ ديرتف نحن امأ « نكيلف» اولاقف . «لابخلا مهسوؤرب

 .اهنم ةحارص رثكأو ريزولا باتكىف ءاجام قسن ىلع ةليوط ةبفامشم ىنوغابأو.

 بتكأ نأ بوصأألاف ؛ وحنلا اذه ىلع ليصافتلا ءادأ لع ؤرجأ ال تلتف

 مقلا تذخأف ٠ ل وقتام معن !ولاق. اراك ةباتكلا أر قيس ةلاحم ال هنإف كتف مشم



 دسم اة سم

 :أورقأو 4 موطو امخم ةلاسرلا اوليذ'مث ؛ ىنونواعي اوناكو ءاولاقام ةقدب تدتكو

 . 54 مهتلاسر اهنأ

 . ءاج اذإ » : لاق مث البمتم نيترم اهأر قو ثاطاسلا امنخأف اه تمدقتو
 حيبصيو بهذلا نم هلعام مهيطعيس ريثك مساقلا يأ نإف انه ءادعالا

 بصنم ىلع هب لصحبام بهذإ| نم ىوذ بلا لبس ىف أ دل كل ذكو ؛ اضراع

 بهذاف ؛ لءعأام وه ىل ماصاللا نإ « نسمحلا ىنأو رهاط لاح اذهو « ةرازولا

 'اعيمج اوراصف تعمس ام تركذو مهلإ تذعف «. ثيدحلا اذه باب لفقأو

 '.كرك ذي مل هّللاو هنإ تلق ؟ قع لاق اذام لاوتوكلا لاقو ٠ ىرايح نيسكاب

 .نيمجارا ولفتو ءانهشيدح انل قبب ملو انيلعام انيدأ انإ » نولوقي مهو اوماقو
 ٠ مايأ ةعبرأب ةلا سرلا هاله كعب ةنزغ ناطاسلا رداغ مث

 ,ليحرركذ تكحرتو . انه ىلإ خيراتلا تنودودلجما اذه ىبتنا '
 .رشاعلا دلجنا ىف هركذأ نأ ىلإ ناتسودنه ىلإ هنع هللا ىضر ناطاسلا اذه
 هدعبو خئراتلا طرش وه ؟مويلا ىتح لابجلاو مزراوخ نعنيبابةبا اتكب أدبأف
 .ىلإ ناطلسلا اذه ليحر ركذأف ثداوحلا رك ذ ىلإ دوعأ كلذ نم غارفلا
 . لجو زع هلأ ءاش نإ هتاح ةيابن ىح ناتسودنه

 دوعسم ناطلساا رصع نع ثيدحلا نم  عساتلا دخلا رخآ ىف تغلب دقو

 'ء ليحرلل اديه مايأ ةعبرأ ىضق دقو « ناتسودنم ىلإ ليحراا ىلع همرع ىلإ
 أمزراوخنعنيباب ركذي رشاعلادلجلا اذه أدبأس قإثلقو ٠ دال تمشخ اذممو
 ؛كلانه موقلاو ىودجلا لهس .ىأ. ذوجو ركصذأس ىأ 5« ىرأااو

 كات جورخو شاتنوتلأو مزراوخ اةضقو « أند نم دالبا عابضو مهتدرعو

 هلك اذه نم غارفلا دعبو . قايسلا مقتسي ىتح « ايئاهت 'انتضبق نم ةيالولا

 رخآي ىَح ةعبدألا مالا هذه ٠ ىف ناكأم ركذأو ناطلسلا اذه ةريس ىلإ دوعأس
 ل 0

 ٠, تند ىتلا هتايح نم موي



 هسا[ مس

 هتفوسو : ةريثكر داونو بئاجي امهنم لك ىف نإف نيبابا نيذه أدبأ نآلأو
 ,سانلا هللا ةيانع بحاصت ملام هنأ « صصقلا هذه نولمأتب نيذلا ءالقعلل مضت

 نم اولذب امهمو « ميمشحو مهتالآو مثددع ناكامبم ريقتست ال مرومأ نإف

 .دقو « كواءال ىغبني امم دوعسم ناطلسلا رقتفي ناكءىش ىأ ىلإف ء دجلاو دبجلا

 <10 شوبجلاو مقلاو فيسلا بابرأو ةلودلا نايعأو مدخلاو مثحلا هيدل ناك

 :نأ هللا ردق نيح نكلو «ةرماعلا نئازخخلاو ةريثكلا باودلاو ةرارجلا ةليفلاو

 لابجلاو ىرلاو ناسارخ هنم عيضت نأو «ملألاو ةرسحلا ىف كلم مايأ ىضقي

 عيطتسي م ءاضقلا سلف . مالستسالاو ربصلا ريغ هقوط ىف نكي ىل؛ ؛ مزراوخو

 .«هيأرب ًادبتسم ناكهنأ ولو رصقي ملهتلا همحر ناطلسلا اذهو .هعراصي نأ لجرلا

 نأ لزالا ىف ردق ناك ىلاعت هللا نإف « قفوي مل هنكلو 2 ًاراهنو اليل دج دقل

 5 لابجلاو ىرلاو مزراوخ ىف لالا كلذكو . تركذ 5ناسارخ ىف طرفي

 . باوصلاب لعأ هللاو نيبأس

 مزراوخ رححص ذ

 ةريثك دجاسم اهب « نينامت ىف نونامث ىهو « ةكلمملا هبشت ةيالو مزراوخ

 .سرفلا كوم ريس ىفءاج دقف « نيلقتسملا ماظعلا كولءلل ةرضاح ًامئاد تناكو

 .ىلوتسافسرفلا كلا ًادئاقناكو « « يلقإلا اذهىلإ نأ روّكماربم براقأ دحأنأ

 « هللأ ابمادأ برعلا ةلود تءاج امو . ةياورلا هذه قدص نوديؤي مثو هيلع

 قطصملا دم نيرخآلاو نيلواأللا ديسب اهنأش العو « سرفلا موسر تلطبأو

 .ناك مزراوخ نأ خيراتلا تبثأ دقف ٠ ةلقتسم مزراوخ تناك « مالس أ هيلع

 .نالتك ناسأر خ نم ًاءزج ةيالولا هذه نكح ملو « لقتسم كلم ًامئاد اركح

 .ةفالخلا ىلإ فعضلا ضعب قرطت نيحنيب رهاطلاو نييذاعملا مايأ ىفو .نايناغصو

 ,مهتلود تبتنا نيذلا نوينومأملاو . هيلع تناك ام ىلع مزراوخ تاظ ةيسابغلا

 . كلذ ىلع لودع دوبش هنع هللا ىضر كرامملا دومه ناطلسلا دبع ىف

 المازل تن أر دقف تركذ ام وحن ىلع تناكةءالولا هذه لاوحأ نأ ثيحو 1



 تما 1/8 سس

 اهرامخأ ىف ثيدحلا ضعب ثدحتأ نأو اهنع ثيدحلا حاتتفا ىف ةبطخ مدقأ نأ“

 ٠ ءالقعلا هغيستسي امم اهتع ىورب امو.

 ةدطخ

 فعضيو ىوقي بلقلاو بواقلا نم رل امل ةيمسنلا هذبم اومسسانلا نأ لعإ

 كعسي نأ عاطتس || أمل ًاديج عمسيو رب مل ولف« ىري امو عمسي أل ةجيتن 555

 بلقلل ىهه نينذالاو نيعلا نأ ملعت نأ بجف ٠ ايندلا هذه ىف قشي وأ

 لقنت امم ديفي بلقلاو . نوعمسيو نوري ام هل نولصوب نويعلاو سساوجلاك

 وه ىذلا لقعلا ىلع ملعلا نم هب لصتي ام بلقلا ضرعي مث «نذالاو نيعلا هيلإ

 وه أاذهو . ثغلا ضفربو نيمسلا ليقتيف لطا 0 را زيعل لدعلا مكحلا

 لاوحأ نم هع أوعمسي وأ أوفرعي 0: أم ةدهاشم و أ عام لع سانا ص روح

 ىلع عالطالا ريسعلا نمو . تأ وهام وأ ىضم دق اهنم ناك ام « نامزلا رابخأو

 نع ىرحتلاو « بعاتملا لمحتو ةلحرلاب أهم ءاع لص ىثلا رابخاللا نم ىضم ام.

 رابخالا ..نمدكألل أتلاو « ةحيحصلا بتكلا ةعلاطم وأر ايخاللاو لاوحاللا

 تأأي مل سمأ هناأل لفقم هتف رعم قي رطف لبقتسملا امأ . اهروطس نيب نم ةقوثوملا

 مهباصأ امل رش وأ ريخ نم مهبيصلس ام سائلا فرع ولو ضحم بيغ وهف هناوأ

 نع اورمث ءالقعلا نإف كلذ عمو .لجو رع هللا الإ بيغلا ملعي الو . مهئبسي ام

 نوموح نولازيال مهو هدغلا رومأ نم هب قينتلا نكمي امع قيقحتلا ىف دجلا دعاس

 ىضاملا رابخأو . هنم ًائيش اوفرعل هيف اورصبت ول مهنأ,ب دجىف نوثدحتيو هلوح

 . باتك ىف اهأر قت وأ لجر نم ابعمست نأ امإف . ثلاث اهلل سيل نامسق
 لقعلا هلوف ةمص ىلع دهشيو اقداص ةقث ثدحتملا نوكي نأ عامسلا ىف طرتشيو»

 هيف ميقتسي الام رامخ الا نم نقدصت ال ليق دقف « ىلاعت هللا مالكهديؤيو

 اهدريال ةروص ىلعهب ىتلا رابخأالا نوكتف باتكلا مح نوكي كلذكو. ىأرلا
 . اهنولبقتيو ءالقعلا اهيلإ عمتسيو عماسلا اهب نمؤيو لقعلا

 تيرافعلا رابخأك« ليحتسملا لطابلا لوبق ىلإ ليمب ممرثك أف ةماعلا امأ



 قس #1 سس

 .هلوح عمتجيو قبلا دحأ ىتأي نأك ؛ رحبلاو لبجلاو ءارحصاا لوغو نجلاو
 ةثامسمخ عم اهب تلزنف « ةريزج ىتالفلا رحبلا ىف تيأر ىأ مه لوقبف قاخ
 .ترثأو رانلا سيطو امح الذ رودقلا انعضوو زيخلا انددعأو ؛ نيرفاسملا نم
 لبججفتأد و. ةكمس اهم اذإف انرظنف « اهناكم نم تلوحت ضر الا ىف ةرارخلا
 تءاج مث رامح ةروص ىلإ الجر تلاحأ ةرحاس ًازوجت تيأرو .اذكواذك
 ىلا تافارخلا نم كلذ هايشأو « الجر دتراف نهد هنذأ تنهدف ىرخأ زوي

 هنمج</ اودكأتيل لوقلا نم قدصلا نوبلطي نذلا امأو . قمحلل مونلا دهم

 . لطابلا نوضفريو قدا نولبقي مثو ؛ نوليلق مهنكلو ءالقعلا مهف

 :لاقام معنو ىتسبلا ميتفلا وب أ لاق

 برا ىهو مالا داشر قلت 0 اهب ا الل لوقعلا نإ

 وهف « مسرلا أذه هنيودت يف تمرتأا خيراتلا اذه نيودت ىلع تمزع ذإ كفإو

 ًاباتك ديعب دمأ ذنم تيأر ىنأ ركذأو . ةقثل ىعامتسا نع وأ قدهاشم نعامإ
 ةسدنطاو لضفلاو بدلا ىف هدحو ججبسأ وهو ناحر ىأ ذاتس لا طخ

 ىلإ ررقتيل « هنم رثكأ باتكلا اذه ىف لأ دقو ًافازج بتكإ ملو ةفسلفلاو
 .بهذ دق مهنع ثدحتأ نيذلا ةعاملا نأ ولو ؛ لوقأ ام ةحصل طاتحا دح ىأ
 : لاق نيح مامت وبأ قدص دقو . مهنم ليلقلا الإ قبب لو مرثكأ

 مالحأ مبنأكو اهنأكو ابلهأو نوئسلا كلت تضقنا مث

 .نمىركذ نوكيلءارظعلا كئلوأل ءايحإ باتكلا اذه مامت] نم ديىل سيلو
 . هللا اهمادأ ةرسأالا هذه ةمظع ىدم مهيدل تبئتف سانلا هحفصتي ؛ ىدعب

 كولم خيران ىف نيينومأملا ركذب ءادتبالا بوصأالا نم تيأر دقو اذه
 .تدأ ىتلا بابس الا ىلإ ريشت ناحرىأ نم تاظحالم ىدنع نأ اك. مزراوخ
 .ناطلسلا راس ىثمو « ةيدومحما ةلودلا اهيلع تلوتسا فيكو « مهتلود لاوز ىلإ
 ,شاتنوتلأ بجاحلا هتماقإو « هل تئاد فيكو « دالبلا كلت ىلإ دوم ديقفلا
 درت نأ ىلإ ايف رومألا تراس فيكو « كلذ دعب هتدوعو ؛« اهبلع اك اح



 ا فا

 نيعمتسملاو ءارقلا كيف ةريثك رداونو بئاج رابخإللا هذه ف نإف 6 مزراوخ

 ْ 00 .٠ ٠ ٠ ٌك 7 / . ب 1

 .نيعمو ذوه ريخىلاعتو هناحبس هنإفيلأتلا اذه زا#ال ئفوتلاشا لأسأو

يعلا وأ هاش مزراوخ ةباكش
 8 سا

 نومأملا سايعلا وبأ هاشمزراوخ ناك ””مزراوخةرماسم فناحر وبألوقي

 تبتناو هتافوب تضرقنا ىتأا ةرسآلا هذه ءارمأ رخآ هيلع هللا ةمحر نومأملا نبأ

 ىف رظنلا ديعب أطيشن امش الضان الجر ناكدقو . نينومألا ةلود.

 ررقأو . ءىواسم نم كلذك له مل هنأ الإ ةلضافلا قالخألاب لحتب ديدلا

 ع رومالا هذه لاثم أقف محلا امبإ ١ : لبق دقف ىناحأال أ فرعي ىتح اذه.

 هيقانم لالخ ىف تفختسا هلئاضف تدع أذإ نم لضفالاف ؛ شكلا بلذاآلا.

 ريم الا لئاضف ربكأو . « هبلاثم اهنبب ايف تشالت هدماحم تدع اذإو: هيواسم.

 انأ ىنإف « تافارخلاو شحفلاو مسا نع هكاسإو هناسل ةفع سابعلا ىأ

 ناكو ؛ هناسل ىلع ىرجأ هيا ًاظفا عسأ ا ؛ نينس عبس هتمدخ دقو « ناحر وبأ

 دومح ناطلسلا نيبو هنيب ناكو . بلك اي ظيغلا ةدش ىف وهو لوقي ام ىصقأ.

 ىجلاك ةديسلا نيدكتكبسريم الا ثخأ جوزت دقو . دهع امهنيب ناكو ةنيتم ةقادص

 . ةاداوملاو تاظحالملاو تانتاكملا دوم نيبو هنيب تلصناو «هرتس ىف تماقأف

 نم هل ىدبيو « ءىش لك ىف دوم ناطلسلا بناج ىعارب سابعلا وبأ ناكو.

 ءابلوالاةوفص وعدي بار شلل سلجي نيح ناك هنأ ةجرد ىلإ هل دحال امعضادوتلا

 «.مهريغو نيبناماسلا نم طالبلا ىف !وناك نيذلا ءارمألا ءانبأو ءامدنلاو . مثحلاو

 موعدي أوناكو؛ فارطالا نم اوءاج نيذلا ل سرا ة ةوعدب مرمأي ناكو

 رانآلا ةمدقم ) ىورببلا ناحير ,ىلأل « مزراوخ راخأ ى هرماسملا » باتك ىلإ ريشي )١(

 . ( ةيفاسلا“



 ها هل مسسس

 هبرشيو فقي ثلاثلا حسقلا كيببمأ اذإ ناكف « مه“ و.لجيو مهتناكمب قيلي امم

 مث نوفقي عينج نورضاجل ١ ناكو .نيلجب مث دوم ناطلسلا ىركذ بخت ىف

 سأكلا أوبرشي قح نوفقبو ضراآلا نوايقيف ادحاو ادحاو مهلا د ريش

 5 نينغملا تاللصب فكي هرثأ ىفو مداخلا ءىجبو سروال ميلا نيم أمه

 كلذكو ٠ . مثرد فال آةرشع هل ,سكو ةوسكو مي ناصح ”مهنم دحاو لكل

 114 ةمحرهللاب رداقلا نينمزملا ربمأ نأ دح لإ دوم ناطلساا بناج ىعرب ناك

 نيزو ةلودلا نيع بقلو 1 وللأو ديعبا عم ةبلخ هيلإ .لسرأ دق ناك هيلع هللا

 ناطلسلا بضغي نأ هاشمزرا وخل ىْفَحَخو 2 الاس نيسح ةطساوب ةلملا

 لع هنم لصحير ةعلخ ةفيلخلا نم لاني فيك لوقبو شالا ىصقتسيو دوم

 ةلماجم ؛ ىنلسرأ تلق ير فم لع لا لال

 علخلا هذه ًارس تماسنف ؛ قيرطلا فصتتم دنع لوسرلا لابقتسال « دومحن

 اهرمأ نعي ملف ءاهربخ نامتكب ىمأف « هيلإ اهتيطعأو مزراوخ ىلإ اهب تنجو

 : ةلودلا هذه لاوز ناوأ نيحو « كلذ دعبو . امهندب دولا لاصتا ةرتف لاوط

 ٠ نآكام مثالا نم ناكو . لاعفلا كلت تربظ

 ىلإ عمتسي وهو برشي موي تاذ ناكهنأ دج ىلإ املح هاشمزراوخ ناكو

 ًابيدأ لضفلا عساو الجر ناك هنإف ًاريثك بادآلا ىعرب ناكو ؛ دوعلا فزع

 يدأو الضان الجر ناك ىرخص هنن لجتر ىو هترضح ىف تنكو «ًريك

 لضفلا نم هيتوأ ام 0 ب كلت« لسلاوةياورلا نمسح

 . سردلا بدأ نمإ ريخ سفنلا بدأ نإ ليق دقو « سفنلا بد أ هيدا نكي مل

 ةيونلا لويخ تلهص نيح اهنم ىمتعت نأ ديريو سأكلا كسسمي اذه ىرخص ناك

 هاششمزراوخ لاف ًايوق ًاحير اهدحأ قلطأو ؛ ئارنملا باب ىلع تناك ىلا

 ٠ سأكلاب « بدأ وسو هتوعرل « ىزخص قاف ؛بازشلا براش ىف ًاحؤام

 ىضاغتو كحض لب لعفي مل هنك )و « هقنع بارض 'مأس هنأ تننظو تفلت

 . ميركللا ميلحلا لعافي 6 لجرلا نم طرف امع

 روصنم ىنأ ةجأ وخلا نم رزياسينب تنك نيح: لضفلا وبأ «.انأ تعمسو

 ناكو « ريثك هريغو « رصعلا لهأ نساح ىف رهدلا: ةمئتي ١» باتكف اوم ىلاعتلا



 تس ا سم

 ةريثك ًابتك همساب فلأو « ةرتف هاشم زراوخل ادن لمعو مزراوخ ىلإ لحر دق
 هثيدحلا ىرخ بدلا ىف ثدحتت بارشلا سلجم ىف موي تاذ انك لوقي هتعمس

 ميركو هيلإ رظنأ بيبحو هبق رظنأ باتكىتمه ه هاشمزراوخ لاقف راثن ,نع

 برتقاف المثناكو موي تاذ بكر هاشمزراوخ نأ ناحير وبأ ىكحو ء هل رظنأ
 د٠ ةرجح باب ىتح هناصحب عرسأت تلبمتف ىنادانم أو رجح نم

 ىتح نرامألا ظلغأ تمسقأو ضرأالا تلبقن « لجرتب نأ دارأو « تبون
 «ىتأي الو ىرولا لك هيتأ, تايالولا فرشأ نم ملعلا»: لاقف لخدي ال

 « ىلسي الو واعي ملعلاف كتيعدتسا امل ةيوايندلا موسرلا الول » : لاق م“

 آموي ناكدضتعملا نأ اهيف تأرق ذإ نينمؤملا ريمأ دضتعملا رابخأ علاط دق هلعلو

 هلأسف هدب بمس ةأخو « هعم ريسيو ةرق نب تباث هديب كسميناكو ناتسبلا ىف

 ولعب ملعلا وكدي قوف ىدي تناكم لاقف نينمؤملا ريمأ اي كدي تبحس اذا تباث

 . باوصلاب لعأ هللاو « ىلعي الو

 مهيلع هللا ةمحر شاتنوتلأ

 رهاظلا ىف ودبت هاشفزراوخ سابعلا ىأو دوم ناطلسلا نيب ةلصلا تناك
 دوم ناطلسلا بغر مث « ةدكؤم دويعلاو ةتادصلا ثناكو « مارب ام ريخ ىلع
 بهذو « دنكزو أ برح دعب «دهعو ةقادص نيبناخلا نيبو هنيب نوكب نأ ىف
 ىتح هلسر عم هاشمزراوخ لبق نملوسر بهذي نأ بحأف « سمأالا اذهل ةداقلا
 بلطلا اذه قري ملف . نييناخلا عم قاثيملا دقع ةعاس ىرحي ام ةنيي ىلع نوكي
 لعج ام » : الئاق هلوسر ناسل ىلع باجأف « هيف كرتشي نأ ىّأو هاشمزراوخل
 ىل ةلص الو ناطلساا ةصاخ نم دحاو ىلإ لاق مث هفوج ىف نيبلق نم لجرأ هللا

 باوجلا اذه دوم ناطلسلا هنم قلتف.«لاخ ةبأب لوسرلا مل معبأ الف نييناخلاب
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 «هاشمزر اون ضخبلا هبلق لخادىرخأ ةهج نمو ةهج نمعقوتي ناك ام ريغ ىلع
 انا اصلخم سيل لجرلا اذه نأ ودبي نسح دمحأ ريزولل لاقو ؛ نظلا هب ءاسأف
 اذإ دك أتيل !|رمأ هيلع ضرعأس ريزولا لاقف . وحنلا اذه ىلع انييحب هنأ تح
 اياسحتساف تين ىلع هعلطأف . لعفتس اذام ناطلسلا لاقف . انيلع وأ انعم ناك
 ةلطابلا تاروصتلا هذهام » الئاق هامشمزراوخ لوسرل ريزولا رسأ مث . ناطلسلا
 ««نييناخا لإ ريفسدافيإ نشب هلىمارتت ىتلاتالايخلاهذهاموكريمأ اهلعريسيىتا

 ةمهتلا هسفن ىلع بل هنأو » : هل لاق نأ ىلإ وحتلا اذه ىلع هثدحت لظوالا

 نم صلخ نأ دارأ اذإف « دعبلا لك هنع ديعب انئاطلس ىعأ ىف ساسأ ريغ لع

 لعجي ال اذاسلف هتيالو ىف نيعماطلا عماطم ىلع ىضقيو لاقلاو ليقلا اذه
 كيلإ ثدتأ ىنأ قحلاو . هلك اذه نم ميرتسي ىتح ناطلسلا مساب ةبطخلا
 ملو لوقأ اب لع براطلسلا سيلو ةمهتلا هنع قناأل ىسفن ءاقلت نم أاحصان
 . هب ىرمأو

 اهلجالا ايالبلاو داسفلا نم رهظ امو ةبطخلا باب قف ىرج ام ركذ

 ناطلسلا ناك دقف « لباكنم لوسرلا اذه انيلإ ءاج ابلف : ناحر وأ لاق

 هاشمزراوخ قئادان ؛ ثيدحلا اذه ىورو « ناتسودنهلاب ماعلا كلذ ىف دومت
 سنإ . هل تاقف مالا اذه ىف نسح دمحأ ريزولا هلاق ام ىلع صقو ىن لتخاو

 « باوجىلإ جوحم باطخلك اف اهعمستالو ءاوعلانعضرعأ » « ثيدحلا اذه
 هناطاس نإو ؛ هنم ةحبصن هيدسب هنإو « لوقلا أذهب عربتم هنإ ريزولالوق متغاو

 ءاضفإلا ف نآل « دحالل هب ضفن الو ثيدحلا اذه مكاو « ائيش هنع ىردي ال

 لاقيال مالك اذه نإ «لوقتىذلا اذه ام » : هاشمزراوخ لاقف . اهظع رش هب

 مل اذإ ىثخأو . اذه لثم ميعم بعلي نم دوم سيلو ناطلسلا ىمأ ريغب

 ًاريفس ثعبن نأ باوصلاو «اهرك اهيلع ىنامح نأ ًاعوط دمساي ةبطخلا لعجأ

 اوبلطي نأ ىلع مهلمحت وحن ىلع « مالا اذه ىف ريزولا ىلإ ثدحيي لي ىلع

 صاألا تاقف «اذهىلع رهقن نأ زوجي الو « انم ةنم نوكستش مهسفنأب ةبطخلا انم

 ىوتلم اعايط اريرش ناك « ىدتجلا بوقعي همسا لجر كانه نآكو . ريمألل

 ( ىلا سما مز
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 نم أرس بلطف ٠ ىراخت ىلإ لسرأو نيئئاماسلا مايأ رفس دق ناكو : دضقلا

 جنم ائبع هريغو لبس وبأ لواحو اذهل هنيعف « هريغس هلعجب نأ هاشمزراوخ

 رك الا لجرلا اذه لاح ريمآلا لع قيخو « ىضق ءاضقلا نإف نييعتلا اذه

 ,خلاني ذخنأو هتطساوب متيساهريغو ةبطخلا ىمأ نأب رهاظت ةنزغ غلب ملف . هثعبو

 9/8 نم سني ايلف « انزو اذه همالكل نامقي ال ال ريزولاو دوم ناكو نميز

 تفرسأو' سا وخ ةجبلب هاشم زراوخل ةعقر بتكو ةنرغ ىف ماقأ هأعسم نسم حجت

 . اههنيب ةنتفلا ران مرضأف «هاشمزراوخو دونم ناطلسلا نيب ةممغلاو مالكلا ىف

 كلذ دعب « دومه ناطلسلا دب ىف ةعقرلا هذه عقت نأ بئاجععلاو رداونلا نمو

 قو قئاثولا ىف رظنلا ديعأو « مزراوخ ىلع ىلوتسا دق ناكو ؛« تاونس ثالثب

 قيلعتب ىمأو « اظيغ طاشتسا هيلع تيلت املف ءاهتمجرتب ىعأف  لئاسرلا ناويد
 لاملا سأر ناك اذإ مبارلا نيأف » : ةراجحلاب امجر هلتقيو ةقتشملا لع ىدنجلا

 لوقلانآل مبمالقأ رطستاملك ىف باتكلا ىلع ةبجاو ةطيحلانإف؛ « "”نارسخ

 هاشمزراوخل ريزولا بتكو . هيف ةعجر الف روطسملا امأو هنع لودملا نكي

 بيذولا ناكو . فيسلا هرزآ اذإ رثؤي ملقلا نآل  هبهرأو « ئاصنلا هل ىدسأو

 دتشا مالا ةيلج ىلع هاشمزرأوخ فقو ايلف . اريبظ دوم ناطلسلا نم ذختي

 ء هرصع كوام بولق ىف عزفلا عقوأ دق ناك ىذلا « دوم ةوطس نم هفوخ

 ىوني.ام مط نيبو ةيعرلا ىدقم غم هشيج نايعأ هيلإ أعدف « مونلا هيلع زعو

 ؛ دومحمل بطخم ل اذإ هدالب لهأ ىلعو هسفن ىلع فاخي هنإف ةبطخلا ىمأ ىف هلمع
 ءدنع نماوجرخو « ةروص ةبأ ىلع اذه ىضزن ال اولاقو ًاعيمج اوحياصتق
 هنكلو « اعذقم بس هاشمزراوخ'اوبسو فويسلا اوقشتماو مالعألا اورشنف
 ةيضقلا هذه ىف مكتحتمم انإ مهل لاق هنأ كلذ « ريبكد هج دعب مهثدهب نأ عاطتسا

 لاقو هاشمزراوخ ىب ىلتخاو . ميولق هيلع ىوطنت امو مك اياون يح فرعا

 دسقل » تلق ؟ مريمأ ىلع اولواطتي ىتح ءالؤ» نوكي نف ىرج ام تيأر دقل

 م11 ىسفت ةحمو ؟50؟ س ىنعو ساص هج رقاد
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 نآلاو .« لبقي لف مالا اذه ىف لوخدلا باوصلا نم سيل نأ ريفاألل تشب
 ىلوالا ناكدقو ءانبجو ءام قاري ال ىّتح هيفالت نم رقه الف ءاذه كدخت دقو

 ىلغ دخأ قرجي ال اهوعمس اذإف « مهتراشتسا ريغب ةبطخلا هذبب مهئجافن نأ
 نكمي الو « دوم ةقادص دقفت فوسف كري ادن دقو نآلاو : ابنغ ثدهلتلا

 نكميام ىرتل الجر الجر موقلا ءالؤهعجار : ريمألالاق . ثدح- امع ضاغتلا

 نءعاوادعف « ةضفلاو بهذلا ثيدحي مهئامعز ةكير ءاتنلأو تبهذق . هلع

 +0:اوكبو بالا ةبتع بارت ىف مههوجو اوغرف طالبلا ىلإ اوءاجو نايصعلا
 نل مالا اذه نإ لاقو ىب لتخاو هاشمزراوخ ىنادانف . انأطخأ انإ اولاقو

 دصأ دق دونم ناطلسلا نإ تلق . لحلا اف لاق . كلذكل هنإ تلق. مقتسي

 لثم نم نوكي اذام ذئنيح لاق . فيسلا ىلإ رمألا ىبتتي نأ فاخأو انل اودع
 هيدل ةميكشلا ىوق سأبلا ديدش ودعلا نإف ىردأ تسل تلق ؟ اذه انِشج

 مزه هدشيج نأ ولو ؛ فنص لك نم ددج هدنعو ددعلاو تالآلا نم رفاولا

 نيغتل هللا ذايعلاو ةدحاو ةرم انمره ولو « انم ىوقأ همئاره نم داعل ةرم ةثأم

 ىل هتيهاركح تسل ىنأ ىّح ىلوق نم اديدش ارجض ريماألا رجضف . انلاح
 قبسم ام لك نم مهأ .رخآ ءىش كانه : تلق . « ةتبلا داتعم هايإ ىريكذتو »

 ىلع نوطخاس ناتسكرت تاناخ نإ تلق . لق لاق . ريمألا نذأ ول هركذأ
 اذإف « دحاو مصخخ ىلع بلغتلا بعصلا نمو دوم ناطلسلا ءاقدصأ مو ريمألا

 مولا مهنإف نييناخلا ةلامتسانف دبالف«« لوطي امهتمواقمرمأ نإذ نامصخلا دحتتا

 نيب ملصلا راارقإل دهجلا لذب اثيلعو « دنكزوأ دودح ىلع برحب نواغتشم

 « سلصلا نولبقيو اريثك اذه نوردقيس مهنإف «ريمأللا ةطساوب كليإلاو ناخلا

 . ادبأ ةموصخ اوريث نامهنإف !وحلاصت اذإو « ةميظع ةدئافكلذب ريمآلا ديفيو

 بجحاص هدحو هنأب ربظي نأ دارأ دقف « هيف ركفتأ ّح اذه ءىجرأ » : لاق

 ايادهلا عم لسرلا ثحلو ؛ هيف دجو ىأر | اذه ىلع , رص هنأ مث ةركفلا هذه

 اذه هلا 2 « اوحلطصاف « هيدي ىلع نيلت انما ١ نيب مملصلا متر ىتح ةيلاغلا

 .دومج ناطلساا ثيدح نم برحلا ةثدمت ىف ًارثأ بيطأ هثي لح ناكدتف لرا
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 . هتقفشو همامتها تاكرب نم'ملصلا اذه نإ هل اولاقو لشرلا هيلإ اودفوأو

 .دومم ناطلسلا ربخلا اذه غلب ايلف . تالصلا هايإو أولدابتو دهعلا هعم اودّمْعو
 'راسو « ناتسكرت تاناخو هاشمزراوخ نم لكب نظلا ءاسأو هلايخأ هيف لمعأ
 انأب » : هاباجأو . ىرج امع كليإلاو ناخلا ًابتاعم هلسرب ثعبو « خلب غلب ىتح
 .ناطلسلا نأ فرءنو « هربصو ناطلسلا قيدص هاشمزراوخ نأ فرغت انك
 .نمبلط ءانعم دهعلا مريأو هلسر انيلإ لسرأ نيح هنأ دح ىإ هنع ايضار ناك
 ملف ٠ « هلسر نيو ادني توك أ ديشدل هلبق نم الوسر نيحيا نأ هاشمزراوخ

 بجاولاف مويلاهيلع ًابضاغ ناطلسلا ناك اذإو ءالوسر دفوي ملو كلذل بجتسي

 « هيلع تناك ام ىلإ اكنيب ةفلاأللا دوعتىتح طسوتت نأ ريخلاو . انيلع بتعي الأ
 بع اثيدح ناكدقف ثيدحلا اذه ىلع هب بيحب ام هي 0 اطاسلا ىدل نك 1

 .ناخلا دفوأ ىرخأ ةيحان نمو . نييناخلاب نظلا ءاسأو اتماص لظف . اتكسم
 وه باوصلا نأب » هباجأف ىرج ام هيلع صقيل ارس 0 ىلإ الوسر
 نم ةلالث مييلعو ناسارخ ىلإ نيعرسملا ناسرفلا نم جاوفأ ةدع لست نأ
 ناسارخ ىف اوثيني ىتح ةفورعم ريغ تاعامجب مهعم ثعبنو ٠ نيركستملا نيمدقملا

 .فرعي ال هنأ ذإ ةريح ىف « ةكرملا فيفض ديدنص لجر هنأ مند دوم عقيد
 ,.ىرخأ 3 ةهج نم ةعامج هل تزرب اهلإ هجناو ةعامج دصق ايلكف « لباقي جوف ف

 نكو مهلسرأ ن < جاوفأآلا لع قيثاوملا ذخأ نم دب ال نكلو . ارئاح 5
 سانلا عود اوؤده ىو تاراغلا كلت دعب ةيعرلا اوجعزي اليك مهلودفوت

 هشورج ةاقالم عيطتسن ال اال ةبجاولا ةطتملا ىه هذهو . انيلإ اونئمطي ىّتح
 .« ةرارجلا

 اباجأوةساي بلا هذهعابن أ باوصلانم ادجب * ملفرمآلا كليإلاو نالا ريدتو

 انبو نامأ ىف هدالبو قب نأ لإ ضرعلا اذه نم ىرب هاشمزراوخ نأب

 اذإف ءاندهعب ثكستن نأ ادبأ عيطتسن الو . قاثيمو دهع دو ناطلسلا نيبو

 ءدو#ناطاسأأ نيو 4 نيب ددسف ام حلصتو حالا طسوتت انإف هاشمزراوخ دارأ
 . اسح هاممزرأ و لاق



 تناك ذِإ ىرجام ىلع علطاف « خلب ىف ءاتشلا اذه ىف يقي دوم ناطلسلا ناك.
 قاقلا ديدش بتراكف « هيل ] اهتوعفريو مهسافت أ سانا ىلع نودي نويع هل

 « أدهو نأمطا كليإلاو ناخلا ةطاسو ىلع ىأرلا رقتسا ايلف . بارطضالاو
 اب مهماجأف . مهلئاسر اودأو « مالا اذه ىف ًايتكن وام 5 هبلإ تءاجو.
 مهتطاسوي هلك اذه لاز دقو قلقلا نم رثكأ نك ل هنأ نم هب بحي نأ ىغبني

 هاشمزراوخمىلإ الوسر لسرأ ادومم ناطلسلا نإ مت .لسرلا داعو . مهثيدحو
 هيلع انقح ىدمو انني تناك ىلا قيثاوملاو دوبعلا هب ىضقت ام ةقيقح هريخيل »

 اذإ هرمأ لآم هيلع نوكحيس ام فرع هنالل ةبطخلا ىمأ ىف انبناج ىعار هنأو
 نأ ىف قح ةيعرلل سيلو اوعاصني ل هتيشاح لوقأ الو هموق نكلو ءاهينجت
 ارح سل هنأ ىلعو هزجع ىلع ليل ليلو كلذف « لمفت ال وأ لفإ ناطاسلل اولوش

 لجارو سراف فلأ ةئام انأبعو خلب ى ةليوط ةدم انقأ دق انإو « كلم نوئش ف

 نيذلا ةاصعلا موقلا ءالؤه بدؤتلو مالا اذه جالعل ليف ةثايسخو دله

 نم عفرنل كلذكو ميقتسملا طارصلا ىلإ اودوعيل مهكلم رمأ لع نوضرآ
 ريمألا نإف ةرامإلا نوكت فيك همهفنو ان ربصو انوخأ وه ىذلا ريماللا نأش

 دوعت سس حضأاو رذع انمامأ نوكي نأ بهي نألاو « اعفن ىدجب ال فيعضلا

 أموط نمسا, ةبطخلا أرقت نأ امإ ةثالث م رومأ دحأ رايتشا نم و الف ؛ةنرغ لإ
 اهديعنس انأ لبع انب قبلت ىتلا ةميظعلا ايادهلاو راثنلا انيلإ لسرت نأ امإواهركوأ

 ,لقث نم ديقل انعالق ضرأ نإف لاملا نم ديرم ىلإ ةجاح انل سيل ذإ مكيلإ ًارس
 نايعأ انيلإ لسرت نأ امإو « ةضفلاو بهذلا نم ةرطنقملا ريطانقلا نم لمحت ام
 .عيطتسنىتح كلذو مفصلا اوبلطيو ريذاعملا اومدقي ىتح اهءابقفو اهتئاوشدالي
 نم هاشمزراوخ صئارف تدعتراف . « دنجلا نم ةديدعلا فآلا هذمب ةدوعلا

 هيلا مدقتف ةيوقلاةجحلا هذه دعب ناطلسلا رمأ ةعاطإ نم ادب ري لو ةلاسرلا هذه
 ةوارفواسن ىف دوم ناطلسلا مساب ةبطخلا نوكت نأ ررقو « ةأرادملاو ةلماجماب
 و جئاكركو مزراوخ ادع كلذك دالبلا رئاس ىفو كاذنيح هتزوح ىف اتناك دقف

 دالبلا هذه خيامشم عم ناصح فالآ ةثالثو رانيد فلأ نينامثناطلسلل لسرأ اك
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 .ناطلساا نيبو هئنب ةلماصجملا قبنو رومالا رفتسل ىح كلذو اهئايعأو ابهتاضقو

 : . ملعأ هللاو امهني ةئتفلا دمختو ةمئاق

 رارشال أ طلست

 ريك مهسأر ىلع سراف فال نم نوكتي ىوق شيج هاشمزراو 1 ناك
 الف ؛ ركملاو ردغلا ىلع ًاعيمج مهبولق توطنا دقو ىراخبلا نيكتبلا باجحلا
 1 سل نأب 0 ةخلاب ةجح هيف موسفنال اوأر ك ثيدحلا ذه أوممس

 اذه ريزو اولتقف رشلا حرص دقو فلاألا مهويخب اوكرحتو «ائيلع ناطلس

 لاجرةيقب برهو ؛ ميظعلا جرخلا اذه هنعأ ومقدو هوحص:نيذلاهخويشو ريمأألا

 مث . ش ثابوألا ءالؤه ايأون نوفرعي اوناك منال راظناللا نع اوراوتو ريمألا
 اواعش ا ةرصقلا قوفنم هاشمزراوخ رفو اهورصاخ ةرامإلا راد داغوألا دصق
 ةئسس لاوش فصتتنم ءاعبرألا موي كلذ ناكو ٠ هولتقو هب وقبل مث « هيف راثلا

 .نيثالثو نينثإ دوكتملا ريمآلا اذه رمع ناكو ء(107١٠/-١ )١١ ةثامعبرأو عبس
 .نومأ» ن. ىلع نب دمت ثرحلاىأ هيخأ نبأب لالا ىف را وثلا ءاج مث . اماع دات

 ىلع نيتكتيا ىلوتساو ؛هرمع نم ةرشعةعباسلا ىف ناكو « شرعلا ىلع ه هوسلجأو
 نكي مل هنإف «ًابناج لفطلا اذه ىحن دقو . ناغط دمحأ هريزو ناكو كلملا نوؤش
 بلسو لتقلا نم نوديرب ام همساب نولعفب !وناكف « ًاثيش ايندلا رومأ نم فرعي
 .نيبو هنيب تاموصخلاو نئاغضلا ماوق لكب نوعي 5 «تويبلا ببنو لاومألا
 كا كلم ةدعاق مهيديأ ىلع تسردف « ربشأ ةعبرأ وجلا مهل الخو « سانلا
 00 راقكلا دالب ىف هلثم اوناعي ملام روجلا نم نيللسملا لع ىرجو دالبل

 2 نب ل نمسح دمحأ ريزولا ذاتساللل لاق اذه لك ىلع دوم ناطلسلا فقو
 نم لتقتف قيرأ ىذلا مدلا اذببتبلاطللا نم اسنل دبالف مزراوخ انمنغ دقو رذع
 اناذ ناطلساا لوقي م رماألا » ريزولا لاقف . هثاريم بلطنو همدب انرهص لتق

 « ةمايقلا موي هنع انلأ سيو انريصقتب ىضري ال هللا نإف رمآلا اذه ىف انرصق ول
 دوتجلاو ؛ةدعلا لماك ةبهألا مات شبجلاو ,ءىش لك كلمت دما هلو نحنو
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 ىلع لصحنسو « ةقشم ريغ ىف ءاتش اوضق ذإ نوحيرتسم ريكحالاهّللا لضفب

 بعذلا قلل الوسر الوأ لسرن نأ باوصلا نكللو «تقو عرسأ ىف ديرت ام

 متدرأ اذا هل 1 نيسو « هيلع اوءرثجا ىذلا اذهل سأنلا ءالؤه بولق ىف

 نيناجلا اولسرت نأ مكيلعف « شرعلا ىلع ةرسالاهذه قبن نأو. رأثلاب بلاطن الأ

 ضرعلا اذه نومئتغي فوس مهنإف « انساب ةبطخلا نوكت نأو « انطالب ىلإ

 ادلوسر رهاظتيو « هولتق نيذلا مم اه نولوقيو نيبغاشملا نم ارفن نودلسيو

 رمآلا نأ مبعور ىف عقب ىتح كلذو حلملاو بارتلاب ىتأيو اذه .رعاضرلاب

 اودعت نأ مكل حلصالا : هسفن ءاقلت نم لوسرلا مهل لوقي ذئنيخ « بتتسا

 فوسف « هدنع كل ةعيفش نوكتل لالجإلا لماكب ناطلسلا تخأ ةديسلا

 تماج اذإف « ةيفخ مهل ةدعلا دعنف نحن امأ ؛ مهيديأ تمدق امم افوخ اذه نولبغب

 حرصنو باقنلا عفرتو ليتفلا لعمت ةملاس ىوهآ تغلب دق ةديسلا نأب بتكلا

 دق ةنتفلا هذه نإ لوقنف « كلانه ةديسلا دوجول مويلا هلوقن نأ عيطتسا ال ام

 مكيلعف مدالب وزنن الأمتدرأ اذإف هريغو نيتكتبلا لاثمأ نم نومدقلا اهلعشأ

 اذه معأ ناطلسلا لاقث .مكل ضرعت ال ىح مهم ءاسلا ق ١ عارسإلاب هيب

 راسو ليحلا ىلع هوعلطأو ؛ رماوأإلا هذه هويلسو لوسرلا نيعو هلبع بجي ام

 رومآلا اوربدف « ذمرتو نايدابو نالتخ ىلإ الوسر « آرس ريزولا لسرأو

 مؤراوخ ىلإ لوسرلا لصوو . ىومآ دنع فاعلا اوعمجو نفسلا اودعأو

 دعأف ©"”كرشلا ىف موقلا مقوأ ىتح ليلا فئاطل لبعأو هترافس ىضفأو

 .ناطلسلا بضغ ةين هجو نمحأ لع ةديسلا لبحر. ةمزاللا ةدعلا ةعاما

 نيذلا مم ءالؤه اولاقو لاجر ةتسب !وكسمأ مث . اهب قئاللا عيد وتلا عم تلصوف

 قافتالا ميو انلوسر دوعي نيد اولاقو نجسلاف مهب اوقلأو ريمأألا مد اوقارأ

 بهذي ىح ميلبق نم الوسر اونيعو ؛ ناطلسلا طالب ىلإ ءالؤه لسري ءاننيب

 لازو مزراوخ دصق نع ناطلسلا لدع اذإ مهنأ اونمضو « ناطلسلا لوسر مع

 دانيد فالأ ىتئام هل نومدقي مهنإف ؛ قاثبملاو دبعلا مهعم مربأو هبلق نع لغلا

 )١ ) لاوشلا ى موقلا لخدأ هاثعمو .درأ ورث لاوعخأر موق لوق ىسراغلا لثلا 0



 سس 4ع

 لبقأو . ةنزغ ىلإ راس باتكلا ىلع ناطلسلا علطا ايلف . سرف فالآ ةعبرأو
 نيّكبلا لاسرإ بلط مث هرماوأ ردصأف مالا هل اوحرشو كلذكل سرلا
 اوذخأو . اوعدخمبنأ ذئيحمهل نيف . صاصقلا مب ىتح نيرخآلا نيمدقملاو

 ؛« ناسرفلا ةريخ نم افلأ نيسمت لاجرلا نم اوعمجو ةكرعملا ضولل نودحتسي

 : عيمجلا نم رأثيل أي ناطلساا شيج نإف «توملا ىتح اولئاقي نأ لع اودهاعتو
 . دهجج نم ىشبلا ةقاط ىف ام لك لذبنف هاخأ انم لك دنسلو رفاضتتلف اولاقو

 هاشمزراوخ لتقمنع كليالاو ناخلا نملك ىلإةباتكلاب رمأ دق ناطلسلا :ناكو

 ىرج ام هوس اهيف نيس نأو « نيعرسم نأسرف دي ىلع بتكلا لسرت نأو

 ىلوتسيسو هرهصل رأثلاب بلاطيس هنأب ةحارص ايف ركذي نأو : هراكتتساو

 كايإلاو ناكل نأ مغرو. كلذب امهبعاتمو هبعانم ىهتلتا بح مزراو*خ لع

 نوكيس مز راو ىلع ىلوتسي نيح هنأ امهيلع مع رو. رمالا اذه أامومجعي ل

 . ناطلسلا ىأر ام باوصلا نأ هيلإ ابتك امب:إف ءامهببلق ىف ةيوقلا ةكوشلاك

 دحأأ ورمي ال تح « نيدلاو ةسايسلاو هءمورملا هبضتقتت بجاو هامعبس ام نأو

 تمم دق تادادعتسالا تناك الو . كولملا مد ةقارإ ىلع اذه دعب ةيعرلا نم

 نع ةط.د- ىف راس دقو « وجلا ةرارح مغر« مزراوخ ىلإ ناطلسأا هجوت اهلك

 ”ل/8 تابأرطضا يأرعالا دع اهسأ رب ىلا ةمدقملا ف تدبو . ى ومأ قيرط

 ةلتق ةاصعلا ناطلسلا لباق ىلاتلا مويلا ىفو . اهدامخإب ناطلسلا عراسف ةديدش
 مز نأ عيطتسيو « هلثم ايندلا ىلع ةرطيسلا نكي امظع اهشيج ىأرف ريمألا

 كلملا مد ناكو . مهلهذأ دقناك مهيلع ىلاعت هللا طخ نكسلو ءادعأللا نم !ريثك

 نأ اوثبل امو ؛ ةدشب ناطلسلا شيج بلق اومجامف ؛ مرا زع ده دق ليتقلا

 ليطأ نلف ةروبشم ةليوط ةصقلا هذهو . ضعب مهضعإ ىطترأ ثيحب |ومزه

 . ةباتكلا نم ةياسغلا نع دعتبأ ال ىتح خيراتلا ةباتكىلإ دوعأو « اهيف ثيدحلا

 . ةيافكلا ردقلا اذه فو

 حيضتت يس أبف لمأتلا ابوح 2 بالا اذه ف ءامصع ةديصق ىرصتحلاو
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 نوعدش امثح ءايظعلا لسع وه اذهو 4 كولا بفيس راثألا دا اذكه 0

 قدصأ هفيس نإف « ناطاداا فيس ىلإ رظنا لب خيراتلا أرقت ال ء ىمأ ىلع

 1 0 .بتكلا نم ءانقأ

 ةراسهملا نم نكح“ ام لك ابق عم مح كشف ٠ ةديصت | اهنم لجأ سلو

 . حودمملا لاحو متفلا لاح لال ىضتقم اذه ناكو . ريبعتلا ةعورو

 موس أر ىلعو نوعرسملا نوزرابملا مهبقعت ءا دعاألا شيب ةعزولأا قاحلإ دعوا

 مبنم اورسأو « نيمزوملاب اوقحلف هيلع هللا بحر رصن ريمآلا رالامهسلا

 نيدكتداشو ىبأ رشلا شان "رام و ىراخبلا نيكتلا لع ضبقلا 2 ؛ رماثلا نأ و هنن , ريكا

 مهثاكرش 2 نم ددع ىلعو ؛ اهل نيريدملاو ةنتفلا هذه سوؤر اا نيذلا ٠ ىناكلا

 اذهب رس دقو . ناطلسلا مامأ سوؤرلا ىرساح ًاعبج . مورضحأو لئقلا ْف

 ىلوتساو مزراوخ ىلإ نالملسلا ءاج ٠ مهيلع ظفحتلاو مهلا عاب رمأو ا ريثك

 ةرساللا دارفأ عيمج عم كي ا رمألا لع اوضقو نئار رس اويمجو اب ابيلع

 قلأو؛ قئاشم ثالث بصنب رمأ اذه نم اوغرف الو. مهلا نمو هين رمأملا

 مم فاطيلا ماي انأ لع موعحضو مث ؛ مهت *م ةايفأا مأ دقأ تح ' ةنالثلا ءاسورأا

 قتاشلا تشل اوقلع م.« هومأ لاي نم لك ءازج اذه م ىدونو ةنيدلاق

 صمحلاو رجألا نم ءانبب قناشملا سوؤر نيب اواصوو لابخلاب اهيلإ تدش دفو

 ؛« نيفصن ةلتقلا نم ًاريثك اودقو . ابيلع م,امسأ | ويثتكو ةثالث روسج اهنأك

 مث . ةميظع ةبيه اذه, تلصحو « ميلجرأو مهيديأ م :منب ريثك نم | وعطق ودا

 ةدم بذاج نالسرأ هعم قأو شات وتلأ ىلإ دالبلا هذه رمأ ناطلساا ضوف

  فنزأ دعب ًاعيرس ةدوعلا ىلع مرعو « امام ةيحانلا كلت لاوحأ رقتست ّيح

 ًارفظم هنع هللا ىضر ناطاسلا داع اذكهو . ةاشم زراوخ سرف هل أورضحأ

 دقو ناتلمو روهال“ ىتح خاب نم ًادتم ىرسألا راطق ناكو ٠ ةنزغ ىلإ اروصنم

 قمعإ وُبَأ عمج ناطلسلا ةدوع دعبو ٠ اهم اولقتعيل عالقلا ىلإ نوينومأملا لمح

 ءاهيلع ىلوتسل مزراوخ ىلإ ةأججل ءاجو لاجرلا نم ًاريثك سابعلا ىنأ ومح
 نالسرأ رمأو « هلاجر ملظعم هرشو رفو قعح] وبأ مزهو ةنحاط انا ردت تزادو»



 دس لس

 'أده 5 تترتو « جاجحلا مايأبسانلا ركذ امء مهنم هميظع ةلتقم ءارجإب بذاج

 ٠ ليكنتلل ةجاح ةمث دب مو « ءودهلا ىلإ تدلفت ىحاوذلا كلت طيض

 39 مى اذ ائفك الجر ناكو :«كانه شاتنوتلأ قبو ٠ بذاج نالسرأ

 هتماهش لع لدي لثم انه اهو . هرابخأو هراثآ نع خيراتلا اذهىف تارم ءاج اي

 دمصلا دبع دمحأ ذاتسالا تعمس . انه هركذ امازل تيأرف لبق نم هبلإ رشأ مل

 .ترقتسا دق رومألا تناكو « مزراوخ نم دوم ناطلسلا داع نأ دعب » لوقي

 .نايلغلا ادع هريغو قابلق لثم مريمدقم عم ناطلسلا ناسرف نم فلأ كانه ناك

 «دحأو ىسن ىلع رماوألالءجت ةيرق ةدعاقعضوت نأ ىغبني شاتنوتل لأ ىل لاقف

 ,.شجلا اذبف ءام ءايضاغ روثيو دالبلا ىق هتماقإ ةجدع عرذتي نأ ىلع دحأؤ رحب اللف

 « نابع الل ناطلسلا سم ةرخاف ايادهو هتاقفتل ةلئاط لاومأ ماع لك همولي

 ؛ مبيلع مرح ريغ اهباصتغاف . مهل معط دالبلا هذه نأ نودقتعي سانا ءالؤهو

 كلذكل هنإ تلقف لمعن نأ انيلع ًارذعتم مبصالل و حنلا اذه ىلع رمآللا راس ولو

 ةبيهلا تناكو . ةكع ةدعاق « انأو شاتنوتاأ . انعضوف . اذه ريغ نكمالو

 سأيااو ةوقلا ىعدب ناك نم لكرمأ اردت ماقتساو ؛ موي دعب اموي دادرت

 لاقو شان لعالبلاليكو ىوحت مدقتف ناويدلا ىلإ بهذالل موي تاذ تبكرو

 ىردأ الو هتمالسبلي شاننوتلأ نإو بئاجنلا نولمحيو نويكرينابلغلا نإ م٠

 ىذلا ببسلاب سدحلا مطتسأ مو ريكضتلاف تنعمأو ًاريثك تريحتف ؟ ربخلاام

 .هدقطنتم دشي افتاو هتدجو هنم تبرف ايلف هيلإ ريسلاب تعراسف . اذه ىلإ هاعد

 : لاقف . ودع ءىجت ىلع لديام كانه سل تلق «لاتقلل رئاس ىتإ لاق ؟ اذام تلق

 .كلذىفو ناطلسلا لحر اويبنيل اوراس دققاياق سا" وسو نابل نأ لعت الأ

 ادعأةلتاقمل ليبس نم ىل سيلف ىراد لهأ "لع جرخام اذإو « ميظع داسف

 لاقو ًاريثك رذتعاو ضرألا لبقو قابلق ءاجو سل ىت> ًاريثك هعم تفطاتف

 .ىبتاو لاوحاللا تأدهو . نآلا دعب اذه لثم ءىش ثدح نلو كيلإ'تدت قإ

 .فرعنم لجرلا لك لجرلاو . هتايح لوط اذبك ءىث ثدح مو ثيدتلا اذه

 .ىراخ نم هتدوع رثأ ىسويد ةعلق ىف قوت نأ دحبو . ف:كلا لك نأ نم



 مسلسل ا 8 ا بسسس

 . دمحأ كلذ دعب اوعدتسأ مث ةيناثلا ةردلل جلب نم نوره اوداعأ ٠ تيبأك

  ةرافس نم رايجلا دبع هنبا داعو « ةرازولا هودلقو روبأسن ىلإ دمصلا دبع

 . كلانه ىغطف ابيلإ راسف :« مزراوخ ةيئادختك ةملخ هيلع اوعلخو ناجرج

 . يأ ىف فرصتلا نع هلاجرو نوره دي فكو « ريزولا هيبأ ماقمب ًازازتعا ربجتو
 . نوماءلاوءوسلا ءانرق هب طاحأو هربص ذفنو كلذب اردص نوره قاضف 1” ءىش
 تام دق ىّتس هاخأ نأ هل اوروص نأ ىلإ رمآللا مهب ىهتاو ءسدلا ىف اوذخأو
 , لبق ةكارتلاب تثولت ناسارخ نأو« مطسلا قوف نم هئاقلإل ةجيقن ةنزغ ىف
 . !اكاحن وكيس هنأب نورحل أبنت امجننم نأ !؟ « اهضرأ ةقجالسلا مادقأ أطت نأ
 . « هلامعأ دقتنيو « رابجلا دبع رماوأ رقتح أدبو « كلذب ةرعلا هتذخأفناسارخل
 امويخرص نأىلا نوره سمالاغلب ىتح ملاظملا سلجم ىف هلاوقأ نودقني اوناكو
 . اظيغ زيمتي هراد ىلإ داع اذإ ٠ « هناهأو ملاظملا سلجم ىف رابجلا دبع هجو ىف
 رابجلا دبع ناكو . رداغ حلص امهنيب ناكسف امهنيب تاذ حالصإل سانلا طسوتو

 مالكل ىغصي نكي مل دوعسم ناطلسلا نآل « هتثاغإ هوبأ عطتسي ملو هلاعت قيضي
 ناطل.سلاب ةلمص نورط ناك دقف « ريزولا عم ءافص ىلع نكي ملو « نوره نع

 . هبحأص عدصخ دقو . همذ ايش بتكي نأ ىلع ةأرج دحالل نك مل ثيحح

 زهج ىّتح ايفاخ هرمأ لظ اذكهو « هاوه قفو ناطاسلل بتكي ىّتح ديربا
 <م1سفنل داو ؟”ءادوسلا ةيارلاوةلظملا هسفنل دعأو مالغ لأ نم رثكأ

 . يف لك نم نوره موق لاثناو ٠ الطاع رابجلا دبع ثبلو . كولملا توربج
 دحتاو « نايصعلا قيرط كلو ءارمالا نم هريغو نيك ىلعب هلمر تلصتاو
 . ىراخت رون نم ةنس لك اوتأي نأ ىلع مسرلاراص ىتح , ةقجالسلاو ةك ارتلا هعم

 ىلع ضيقلا ىف ريكفتلا ىلإ رمآلا ىبتناو . ةدم اس اوميقيو زاغ ردنأ ىلإ

 نع ىراوتو هبوره ىمأ ردقف نوره ىلع نويع اذ هه ناكو . رابجلا دبع

 ةنس بجر ةرغ ءاعبرالا ليل فصتنم قف ٠ هيلع روثعلا لاحتساو راظنأللا

 .ريبع لئلا اذهو بسب توجرب كح شموفو نوره تسد يسرافلا لثلا ( ) ١
 0 ١ 1 . نآلا لع م

 . رمألاب, هلالقتسا ىلع ليلدك (؟)
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 ثييك نيمأ مداخعم أر كنتم هنلب نم جرخ 0 .مع) ةثامعبرأو نيرشعو سمخ

 ؛ هعم أطاوت دق ناكو « لهسلا ديعس ىلإ لذنم ىلإ فادو ؛ دحأ فرعي م

 ثيحن ًارس ىضاملا ربشلا ىف هودعأ دقاوناكو « بادرس ىف ديعس وبأ هافخأف

 « سمألاب بره رابجلا دبع نإ نوره اولاق ىلاتلا مويا فو . دحأ هب معي ل

 ىدانو . نينح قي اوداعف كفانملا عيمج ىلع ناسرفلا لمرأو أيضغ طاقتساف

 اوذخأو . نيفصت كققيس أهيحاص نإف راد ىف هياع رثع اذإ هنأ ة ةنيدملا ىف ىدانلا

 ديع ىنخأ هنأ نم ليق اس. ديعس وبأ مهتاو . ارأ هلاودجب ملف هنع ثحبلا ىف

 لك هه أش اولصأ انساو هلاومأو هعايضو هندي لع اواوتسال ضرالا تح راب ايلا

 هنأ في رطلاو ٠ اعرذ قاضف رمآلا أذهب دوعسم ناطل سلا لعو ٠ هب ةلص هل نم

 و « كني أ ةبحض تيهذ دق مزراوخ نإ هل لوقيو هريزو ىلع بتعي ناك

 مف جرخلا ناولأ يشب هطاحأ دقو « تمصلا ىلإ دالخالا ريغ ريزولا دجبت

 فوسئوره نأ ناطاسلل مضت ةريصق ةرثفي كأذ دعبو .٠ مالكا لع قرح

 دنسأ نوره نأب سيسا وجلا دحأ نم باتك ءاجو ٠ ةعاطلا ىصع هلع قشي

 سسمخ .ةنس نايعش نم ايقب نيمول سيلا موي ىثغرلا رصن ىنآل ةرازولا

 ثلاتلا ةعنلا موي رخآ بانك ءاج هرثأ ىلعو « ):1١( ةثاعبرأو نيرشعو

 ايف ركذي الأب رمأ دق نوره نأو تريغ ةبطخلا نأب ناضمر نم نيرشعلاو

 لصو ٠ كانه نولمعي اننورع ذخأو . وه هسا ركل نأبو ناطاسلا

 دوعسم ناطلسلا عاوف « نوره هلمعام لك هل اوييو دمحأ ريزولا ةأعس ضعب

 <88 ىذلا تقولا ىفمزرأ وخ ىف نمإلا طبض مطتس مل هنالل «ةديدش ةريح ىف

 تبجوو «ناكشم رص ىبأو ريزولاب ىلتخاو .٠ ناسأر خ لاوحأ هيف تبرطضأ

 مهل ضيرخت اهبفو « ناطلسلا عيقوت اهيلع ةئيصر بتك مزراوخ ةيشاحلا ىلإ

 . ائيَش رمآلا نم نغت مل ابنكلو « نوره علخ ىلع

 لبإو تاما ر خور يبك شج عمةقجالسلاو نوبلاتيلاو دوادو لرغط اجو

 مهحنم ىذلا ثوره ةدعاسمل « مزراوخ دودح ىلإ ىصخال فارتشو ليخو.

 ايادهلاوفلعلا ل لسرأو «ناخ هارشو هشام طابر ىف ةصاخ نك امأو عتا ع



 هدو اخ د

 .ناسأر خ .دصأق ىإف أوحرتست نأ ىخبلي م هل لاقو « ةريثكلا تالصلاو

 نأو «ىريس دنع انه تادعملا دادعإ او 2 نأ مكيلعف « برا احأ فوسو

 ةرفنلا تعقو نيّكت لعتام ايلف. نينمآ كلانه اوماقأف . ٠ ىثيج ةمدقم عم أوريست

 ناكو « ىحاونلا كلتو ىراخي رون ىف ةماقإلا اوعيطتسي و هدالوأ نيبو مهي

 كلم هاشل ناكو « رأثو ةيوقدا انضو مدق عازن كلم هاشوةقجالسلا ءاله نيب

 ؛هتيالو نم ىوق شج ىف راس كانه اوماقأ مهنأ فر ءابلق ؛ سيسأ وج

 ق كلذ ناكو ٠ رحسلا تقو ةلَفَغ نيح ىلع ةكارتلا ءاللٌوه مثدو٠ ء كلج

 دبع نم مايأ ةثالث دعب ( ١ .4) ةئاعبرأو نيرشعو سمخ ةنس ةجبملا ىذ

 « مهلم ةينامب وأ فالآ ةعبس اهيف لتق ةميظع ةلتقم مهف ىرجأو ىحضاللا

 .نم رفو «لافطالاو ءاسنلا نم اريفغ اعمج ىسو ليخلا نم ريثك ىلع ىلوتساو

 .؛ ءاتش تقولا ناك ذإ | ديلجلا لع نوحيج أوريعف مزراوخ رااعم نم مهنم م قب

 كمن طابرلباقيو . جورسلا نم ةيراع مهويخ تناكو «كمب طابر ىلإ اوراسو

يش لمُخ نيرافلا ءالؤه ريخ اهلاجر مس ددعلا ةريثك ةريبك ةيرق
 جالسلا مهب أ

مقل ءال قه نيب نأكو . موه نيململا صاخت ىتح مهلتقنل بهذنلف اولاقو
 3 

 ال بابشلا اهأ : مهل لاقف بيهم لوقلا لوبقم هردع هرمت نم نيعستلا ف

 هولا عي مل ذإ نولوتقم مهسفنأ مهنإف ىلإ ىوآ ابولثم
 لو

 بحيأ امو . ةقجالسلا لتق ىلإ اوريس مو باسقلا فقوتف . ةياد الو لجر

 .نأ مهل ردق دقو مهلتق ىلع نومدقي فيكف . ابلاوحأ بلقتو اهلودو ايندلا

 ناطلسلاو ددعلاو ةلودلاو ةييبلاو كلملا هعس ىف ةلؤنملا هذب- اموب اونوك

 . كيريام محو ءاشيام لعفي هلأ

 دل هنكلو أديدش ارغ منعا ربخلا أذه ثوره غل خل أبو
 4 ةهأ ركلا ربطت و

أو مكن عرس أوامر ل الوسر ةقجال ل لسرأو
 817 ىننإف نيرخآ لاجر أ وت

 اوداعو . معدد ةلسرل هذه أدبف ٠ عم هتمطق ىذلا دهعلا لع ع امقم تالذام

 ,مدالوأ نم مول ناك ام رثكأ نأ أودجوف مهلأ أجأ عضوم ىلإ ا امم ل لمأب 3
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 دامو.« موسقأ دوج ىف اومدنق . ليلقلا الإ قبب و اندهذ لق مهاودو مددغو ٠٠

 ' ٠ كانه ىلإ موطتعل

 ناولأ ىبشإ هنتاعو ' كام هاش ىلإ الوسر ىرخأ ةيحان نم نوره كعب م“

 نكي امهمو ؛ ىشيجمو ”ىلاوم نم اموق تكاهأو تمدق كنإ » : الئاق باتعلا

 نآلاو « اولمعام ءازج ميتقذأ دقق « نآودعلاب كوءدي دق اوناك اذإ « مهنإف

 ليزن نأ ىف دبتجتلو ء كل نوك أو ىل نوكت « دهاعتن ىتح ىتلباقت نأ بحي

 ىلع ءاليتسالا وه للج ىمأ لع مزاع ىنإف ؛ ءافج نم ةقجالسلا نيبو كيب ام

 اذه لع نوكأ فوسو ًاريثك تننمحأ دقل » : كلم هاش هباجأف ٠ «ناسارخ
 بوانتن ىتح ٍبناجلا كلذ ىلع لزناو كلذك نأ لاعتف نوحيج نم بناجلا
 ىف ربا فصتنم 2 ءىجأ قائيملا مربن نيحو بحيام ىلع قفتثو لسرلا
 ىف كنواعُي لاجر نم ايوق اجوف كيطعأو لباقتن يح ءىجت كلذكو قرود
 الأ ظرتشا نكللو  دنج ىلإ دوعأ مث نمو اهرامغ ضوختس ىلا ةكرعملا
 ىضمأ فوسلو افيسو ارأث مهانبو ىنيب نإف « ةقجالسلا عم ميلصلا ىف ىنضوافت
 دعتساو باوجلا اذبل نوره عور أده .٠ «ديريام هللا لعفي ىتح ميلتق ىف

 نابلغلا نم ريثكو لجارو سراف فلأ نيثالث ةبارق فيثك شيج هعمو ةلباقملل
 نيرشعو سمخ ةئنس ةجحلا ىذ نم مايأ ةثالث قب دقو . هلوح ةريبكةبكوكو

 هعمام اذه ىأر ايلف كلم هاش ةلابق ربنلا هفشم ىلع لذنو « ( ١٠م4 ) ةئامعبرأو
 دق انتمبم نإ » : هتاّقثل لاقو بعرلا هذخأ ديدعلا ددعلاو فيثكلا شيبلا نم

 انرايد لإ دوعن نأو "”بئذلا ةملاسم ملاسننأ باوصلاو « انءادعأ انرهقو تبتنا :
 . «انيدلب نيب نو>يج لصف, نأ مظع لضفأ هنإو أطخ ىف طروت الف نينمآ
 دعأو « نيبناجلا نمزوحوريو نودغي لسرلا ذخأو ٠ هلمع بحيام اذه اولاقف
 « ةأخلو . نيعرسم اعجر مث الباقت ثيح نوحبج طسو ناريمألا ءاجو « دبعلا
 اثاح «دنجهتيالو ىلإ هقيرط ذخأو كلم هاش بحسلا « نوره فرعي نأ نود .

 ندرك قش كرك ىسرافلا لالا )١(
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 دري ربكأألا ودعلا وه لجرلا اذه نإ» : لاقف نوره ربخلا غلبو ءاميملا ريبلا'
 نم ءىجلا عيطتسي ال وهو ء اندهاعتو انلباقو ةقجالسلا لتقو مزراوخ ىلإ ءاج
 ناسبارخىلإ هجتم ىنإو ؛ ىداولا اذه ججلثلاىطخي نيحح ءاتشلا ىف الإ انهىلإ دنج
 هنإ اولاقف. « ئارو ام لغتشي نأ ىلقنإف انه نمريسأ نيخ « ىربكة مبم”ىدلوا
 هيلع لبقأو 8 دصب دعتسإ ذخأو مزراوخ . ءاجو نوره داع كلذكو « كإذك

 ةقجالسلاناءأو :رارج شجي خاجنجوقأرغجو تاكج موف لك نم سانا

 « ناغرد ىف نيرظتنم اوميقي نأب سعأو « مهمئارع دتشت ىتح مالسلاو باودلاب
 دس وأ لزانم ةسمخ عطق اذإ ىتح ؛ مزراوخ دودح ف ىهو ( ناع هرد)'

 ء« ورم ىلإ هل ةمدقم اونوكي تح, سراف فالآ ةعبرأ من راس عذراو نم

 . مرثأ لعوه ريسلو

 نيبنملا ةطساوب هنء هللا ىضر دوعسم ناطلساا لصت رابخالا هذه تناكو
 . مالا نوربدتيو ناكشم رصن ىأو ريزولا عم ىلتخي ناكف « سيساوجلاو.

 نأ دحأ رطاختردي مل «ناطلسلا رمع هللا لاطأ » : دمصلا دبع دمحأ ريزولا لاق

 ةنايخل | ىلع اعيمج شاتنوتلأ ءانبأ أشن دقو دوكنلملا كلذ دب ىلع اذه لثم ثدح

 ادبع طق بحاصي مل قيفوتلا نكلو « اعيمج مهقاف دق رك املا لوذخلا اذهو

 اذهب ل<امناطلسلا ىرب فوسلو « هالوم ىلع جرخيو ىوسلا قي رطلا بكنتي

 ىذلا ىليسلا ديعس ىلأ ىلإ ىمعم باتكب تثعبو ةديكم تريد دقو « نئاخلا

 اذه لتقب ةعامج ءأ رغإل عيطتسي ام ردقب لاما لذيبل ؛هراد ف ىدلو ء ءىتخإ

 برقأ نم ةينامث لاملاب اورغأ مهنأب اوباجأو رمالا ىف اودخل «رداغلا نئاخلا

 مهتيلك تقفتاو 2 «"'يلعلا لماحو « ةلظملا لماحو رادحالسلاك نوره ىلإ ناملغلا

 ى ةلابتغا نآل ةنيدملا نم ريسي موي قي رطلا ىف هلابتغا نوعيطتسي دق مهنأ ىلع

 . رادماع 04 رادردج 2 رادسالاس كلل
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 ىلإ عرضتلف . ةماثلا ةطيحلا نم مداخلا ركش هل هدعأ امل عاطتسُم ريغ اهلخاد

 ,عاضوالا ريغتت لتق اذإ بلكلا اذه نإف حاجنلاب رييدتلا اذه لاكي نأ هللا

 ريبدت اذه» : ناطلسلا لاقف . « ادبأ كلذ دعب عمجتي الو شيجلا كلذ قرفتيو

 .« زوجعلا بئذلا اذهل عيجشتلاو نوعلا دي دم نأ بحبو بئاص ىأرو بقاث

 "خ6 4 ةسمخ وأ ةعبرأ ربشأ قف نوره لع ىضقي ىتح « ليسلا ديعس ىبأ

 ؛هقدارس اولمح « ليحرلا ةعاس تبرتقاو هشج دادعإ نم نوره غرف املو

 <« ةئيدملا نم خسارف ثالث ةريسم ىلع هوماقأو تاودآلا نم هريغ و'موؤيشملا

 .ةرخآلا ىدا#ج نم ىتاثلا دحألا موي ةنيدملا رداغو سحنلا علاط ىلع بكر مث

 .ىلوتس يكل « ةياغلل ةمان ةدع ىف راسو ( ٠١0 ةثاعيرأو نيرشعو تس ةنس

 + نيموي دعب هفتح قليس هنإف هنم رخسب ءاضقلا نكن كلو . ناسارخ لع

 .لصو ايلف .٠ ةيناثلا نابلغلا ءالؤه اوعياب دق نورخآلا ىارسلا نايلغ ناكو

 .لازنإ ىلع لمعي مداخلا ركش ناك امثيب  ةوبر ىلع دعص قدارسلا برق لجرلا
 .ناملغلا لمعأف ؛ ءايوقأألا ةلاجرا نم ريثكهنم دعب' ىلع ناكو « ىارسلا ناملغ

 .مهعمو نيريدم أولو مثاضرأ هوقلأو سيابدلاو بارحلاو فويسلا نوره ىف

 .لوهذملاك مداخلا ركشلظو . ةريخاألا هسافنأ ظفلي املو  نابلغلا نم ةبكوك

 ,ليفلا ىلع دهملا ىف هوعضوف « ةايحلا ديق ىلع هنأب اوحاصو نوره اولمح ىّتح

 ,ى هسفن رمأب لك لغتشاو « جرمو جره ثدحو . ةنيدملا ىلإ هب اوعجر و

 ,ماظنلا لتخاو لاوماألا تبنو فيعضلا ىوقلا بلغو « ةئي دملا لإ أم وجني

 ,لظو .٠ ةلتقلا ناسرفلا بقعتو ةنيدملا ىلإ نوره اولمحو .٠ هعيمج رمأللا دسفو

 .هيلع هللا ةمحر حورأا لسأ سيخلا موي ىفو « توملا عراصي مايأ ةلالث نوره

 .ناطاسأا شرع ىلع سلج نيح ًاريبك أطخ أطخأ هنكلو احلاص الجر ناكدقو

 ,مالسلاه يلع مدآ ذنم قالا ةنس ىه كل: ءروفصلا شع ىنمتي نأ روفصملل أو

 ثيبه ولو « ةزيزعلا هتايح دقفي هالوم لع جرخم دبع لكف « اذه انموب ىلإ

 ,لمأت نم دبالو ؛ هاسنتو هايإ كرات هنع لختت ام ناعرسف ةرم هنوعل ميرلا

 ,ىغبأيو ٠ ةلود لك فو ةنوأ لك عي امم اذهىلع ةريثكلا ةلثمآألا ةف رم خيراتلا



 ع

 ةيونرغلا ةرساللا هذه دصق ىذلا لوذخلا رورغملا لرغط لاح ركذت كلذك

 « هريصم ناك فيكو دودومو دوعسمو دوم نيطالسلا شرع ىلع سلجو

 ريخ انل لعجا ميللا ؟ هعابتأ عمو هعم « لرغط لتاق ككتهرسلا لعف ادامو
 ركش بكرف « ةنتفا تحرص نوره ةافو ربخ ةنيدملا ىف عاذ املو ٠ ةبقاعلا

 ةلمج عم ( كحاضلا ) نادنخي بقلملا ليعامسإ نوره انأ همامأ العاج مداخلا
 © نب رشع ةعملاموي كلذناكو ةنيدملا نم اوجرحخو لوتقملا ريمألا ناءلغ 8
 تند دق تناكةتينم نإف رابجلا دبع عرستو دابا برطضاو ةرخآلا ىدامج نم

 ىلإ دصقو هئبخم نم رابجلا دبع ربظ مداخلا ركشو نادنخ جرخ نيح هنأ كلذ

 دعب نحب مل بوكرااو جورلا تقو نإ هل لوقي ىلهسلا ناكو « ةرامإلا ىارس
 ىتحو'''نويشاتنوتلاآلا كلذكو ل>ا رمثالث ركشو نادنخ دعتبب ىدح ثيرتف

 مر ابجلا دبع نكسلو ٠ ةبرطضمو ةمسقنم ةنيدملا نإف ناطلسأا تادادمإ كلصت

 اذإ » « لثملا ىف ليق ام مثو « ءاغوغلا هلوح عمج و ليفلا قاسو ممصنلل عمتسإ

 لوبطأا اوقدوفقوو ناديملاىلإ ءاجو ءاوفرعي مل أوقرفت اذإو اويلغ اوعمتجا

 ةوو ةنتفاا تراث و حايصلا العو « مهباخ نم هلاجر جرخو ؛ قاوبألا اوخفنو

 قتلاو نيزهجم مالغ هئامسمخ هعمو اعرسم ةنيدملا دودح نم ركش داعو . ةفينع

 الوق هل لاق لب لعفي مل هنكلو . أدل ىنحلاب هلماع اذه نأ ولو . رابجلا دبعب

 وحن لاشو نيمب نم مابسلا تراطو . اوبرضا هناءلغل ركسش لاقف (5) . اشحاف

 دحأ ورحب لو ؛بوقثلا ةرثكنملاب رغلاكر اصفرابجلا دبعدس+ تقرتخاف ليفلا

اطو 62 هلجر نسرلاب اودشفعسوراالسأو ليفلا لع نم طقسو 6 هتثاغإ لع
 هلل ف

 اده نوكي نأ ديالف اذه حصولو هرشسألا ىداج يم ىناثلا دحألا موب كلذ ليت لاق ( ) ١

 دحألا لوقي هنأ ةصاخو نرشملاو نمانلا ) ؟ ل ( ثسلا نوكت ناو نرشعلاو ىداحلا عيراتلا

 .٠ "5/8 1ص 3 ساق -ىغ ةظوحام . اذه تاع مسالا

 ةلكو“ ةراعس "585 صو « هشاس بايساتت وتلا سصيقو 00 ساق “36 ىش كخيدسأ ق ) 9 0
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 ' . ١8 ناهس م8154 سس ىادحش ةقسل نبأ 6 انكسلك هلل ىق ةدئار ديب ايو

 ) ١ وت نالت نالق ىا : اهب دقدق ىلا ةءلكلا ركذت ىسرافلا سئلا ( * )

 قون س44 م



 رست 1/0 ج سس

 شاتنوتلا لآو نادنخ ليع .ءامس] رذا دتشاو نوحياصتي مو ءاغوغلاو رارشألا

 السر ليعمس] ىلإ اواسرأو . اوفتخاو اورحدو اولتق دقف رابجلا دبع راصنأ امأ

 ارورس !ذبم ليعمس] رسف . «ةنيدملا لخداو ًاديمح ًادوع ذعف » ثدح امب نبرشنم

 ىحض ىف ةنيدملا لخدو تاقدصلا رثثو روذنلاب وو تالصلان م رثك أو اظل

 مداخلا ركش هلبقتسا دقو «ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عباسلا تبسلا موي

 نيعو ةئيدملا رومأ طبضو ء رصقلا ىف ماقأو ابلخدف ةنيدملا لهأو ناملغلاو

 اوقفتا مهنإ مث ءرمآلا اذه ىف ليللا فصتنم ىّتح مويلا كلذ اوضقو . ءالكولا

 ىفو.ةعيبلا لاومأ هل اومدقو دوبعلا هعم اوعطقو « هلمع بجيام ىلع ليعمسإ عم

 نيرشعو تس ةنس ةرخآلا ىدامج نم نيرشعلاو عساتلا دحاللا ىلاتلا مويلأ

 « ةرضحلا ىف لابقتسالاب نذأو «شرعلا ىلع ليعمس) سلج ( ١٠مم ) ةئامعبرأو

 -// راثنلاب اوماقو ةيحتلا اومدقو هترامإب اوفرتعاو نايعاللاو دنجلا عيمج ءاجنو

 هجوت دوعسم ناطلسلا ربخلا غلب املو . هلاب ًأدهو رمأللا هل رقتسا دقو . اوداع مث

 : الئاق ريزولا باجأ دقو . باصملا ميظع نم هلهأبو هب ل> امل هريزو ءازعل

 « تويبلا ءانبأو ديبعلا دعأ رمألا اذه لثمل ءاديعس ناطلسلا ةايح هللا لاظأ »

 اذاف لاق « تآوه امل ريدنلف تام تافام « مهئيطالس ليبس ىف اوتومب نأ وهو

 الوسر دفون نأ انيلع» ريزولا لاق ؟هوبصن ىذلا كولعصلا اذه عم ىغبني

 ىاطلسلا عبقوتلا اهلع بتك هعم نوكي نأو شاتنوتل | دنج 4 معي نأ نود

 ىلإ حصنلا اودسي ىكل نييدومحملا نيمدقملا نم هريغو بجاحلا نيكتبلال

 ىنأو لبسلا ديعس ىنآل مزاي امب بتك أس ىرودب انأو « كلذ نكمأ اذإ لفطلا
 031 ء مث ءانسح ناطلسلا لاقف .« هيلع نوردقيام ىرثل ىفاكسإلا مساقلا

 كلذ دعب داع مث . اهبراسو رابنلا ءانثأ لئاسرلا تبتكو لوسرلا نيعو هرصق

 وبلي لفطلا .اذه نأو « مداخلا ركش ىلإ تلآ دق كلملا رومأ نأ ىلع ميعلطأ و

 لئاسرلا نورخآلاو نيكتبلا بتك دقو ءدحأ هركذي الو ديصلاو بارشلاب



 ةيحانلا هدهن ىف ميقتسي قل رمألا نإ اولاقو « ةرذعملا اوبلظو مبعوض اومذقف
 « بقع ىلع اسأر .ثبلق دق اف لوصاألا نإذ « ةمراصلا ةسايسلاو فيسلا ريغب

 تامبم ةمامأف.« مزراوخ رمأ نم ناطلسلا سئيف . ةدعاق لك لع نوره ىضقو»

 املو ٠ باتكلا اذه ىف لبق نم تشي 5ع ناتسودنهو ىرلاو» ناساربخ.ىف ماسج-

 مهثإف ةقجالسلاب سأيلاادتشا وحنلا اذه ىلع نورهو مزراوخ لاوحأل تراس

 كلملاهدالوأ ىلو و« تام دقت اكن يكست ىلع نإف ىراخم ىلإ ريسلا لع نوردقبال

 ىف ةماقإلا ناوعيطتسيال كلذك مثو ؛ ىوأم الي نودزشم مهن] م « هدحب نم»

 3 ناسارخ لإ مزراوخ نم ليحرلل اودعتساق . كلم هاش نم انو مزراوخ-

 ؛«نوحبج اوزيعف ةأخ اوراس مث ؛لاخرلا كلذل اودعألو . نينمآ ابف !وهيقي.

 كلذ دعي مهلإ مضنا مث «سراف ةئامعست مويلا كلذ مهنم رهنلا ربع نم ناكو.

 اسنو ورم بئاج ىلع اولزنو رهنلا اوربع م ىومأ ةنيدم !وبهنو « نوريثك قلخ-

 دقو « ناجر ج هيف امغلبو ناتسريطو لمآ نم هيف اندع دق انكىذلا تقولا ىئ

 ىذلا « مزراوخ باب » ةدئاف ىه هذهو . ليصفتلاب خيرانلا ىف كلذ ركذ رم

 مزراوخ نم ةقجالسلا ريس ناك فيك و ثداوملا هذه لصأت هيف نإف هتعضو

 ليعمس] ىلإ وسر كلم ماش دفوأو . مهنأش الع فيكو ناساربخ ىلإ مهتيحبو»

 دمي”, ةقجالمسلا مكازع نم دش دق نورهنإ » : آمف ءاج ةلاسر هعمو مزراوخ ف

 الب نيدرشم نيمدعم مهتكرتو مهاجر تينفأو متمزه دقو قادعأل مث نيذلاا

 دوعسم ناطلسلا دصقي نأ دارأو ةمعنلاب رفكدق ( نو ره ب هنإ مث ءىوأم

 لرنأو اذهب هللا ضري لف ؛ هشيج ةمدقم ىف ةقجالسلا نوكي نأ ىلع «هدالبو

 نوره عم انل ناك اذإو . ناسارخ ىلإ ةقجالسلا بهذي_ مويلاو.. لزنأام هي

 اودعأت مدأتل إو« منيبو ىني حي مويلا فيسلاو تام دق نوره نإف دبع

 . ةمعبلل نودحاجلا اأ مكيلع ىضقأاو مزراوخ 'لبع. لوتسأ فوسف متدع

 '. اعيمج ىتادعأ ةقجالنسلا درشأف ناسأ رس ىلإ ريسأس مرمأ نم غرفأ نيحو
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 .ناطلسلا اذه نأ نم ةقث ىلع ىنإو هتدارإل ةيبلتو ناطلسلل ةمدخ اذه لعفأس

 تاصأتساو هذبكةمدخ تمدق دق نوكأ نأ دعب ةبالولا هذبم لع لخس نأ

 .« هدالب نم ودعلا ةفأش

 هاش سأر ىف فاصلاو ءايريكلا ىوق دق دامصلا دبع دمحأ ريزولا ناكو

 «هعملتقنملو هدلول رأث اذكهو . نادنخ ليعمسإو مداخلا ركش ىلع ىضقيل كلم

 ناطلساا كح ىف ءىجيس اك ةياغلا هذهلةيحض مار هسفن كلم هاش نأ مغر

 .نم مهباصأ امنإ مهسلا اذه نأ ركشو ليعمسإ كردأو . هيلع هللا ةمحر دودوم

 كلم هاش لوسر اداعأف «وجلا اذ دهم ىذلا وه هنأو « دمصلا دبع دمحأ ةيعج

 «تئشاذإمدقنف كاقللنودعتسم انإ » الاقو ديعولا اهؤلم « ةمراص تاباجإ عم

 .تنأودل ناكىذاإ شيجلا ةمظع عمانزو كل ماقأ ىذلا نورهبنذ بنذلاو اذه

 مويلاكلا ىءارتنال. ىتح اريمدت كوردي نأي ةقجالسلا هعابتأ رمأي لو فيعض

 . « مالحالا هذه

 ؛قاكسالا مساقلا ىنأىلإق رازولا اودنسأ ر؛ىثغرلا رصن ىأ لبعأ وضبقةرتفدحبو

 ؛ىلع اوجتحاو :( +٠١ ريوتك أ[ +ه) ةئامعيرأو نيرشعو. نامث ةئس مرح ةرغ

 «ناك دمصلا ديع دمحأ نأو « دوعسم ناطلسلا عم ناك هاوه نأب ىثغرلا لزع
 .نأ ىلإ ةيناطلسلا بتكلاو لسرلابو ديدسلا ىأرلاب كلم هاش دعو هدب

 بجاحلاو ىدختك اومرهو ةقجالسلا نأش الع نيح هنأ ثيح رومألا تراص

 ؛«دح- لك ةقجالسلا ءادتعا زواجن دقل هل لاقو ريزولاب ناطلسلا ىلتخأا « ىشايس

 .نيعماطلاعامطأ ىلع ىضقي ىتح « مزراوخةيالو كلم هاش حنم بجو دقو هك

 ,نم انقلق لوزي اذهب انإف . مزرانوخ ىف مامزلاب كسسميو نيدحاجلا ءالؤه درطيو

 بتكو . اقح ديدس ىأر اذه ريزولا لاقف . اعيمجةقجالسلاو ةيمزراوخلا ةيحات

 ,.نسح اذدسمل :نيعو . ةيلاغ ةعلخ هحم تاسرأوكلم هاش مساب روشتملا
 ,زوجع وهو « ليقنمتأرم رفس دقو طالبا ف نيدمتعملا: ريمأ نم وهو قايتلا
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 .تاملعتلاو روشنملاو ةعلجلاب ناسرفلا نم ئدع ف بهذف 4 ىأرلا ,«نالوح رك أم

 . ةمزاجلا

 لاطو هيمزراو+لاو كلم هاش نيب نمزلا نم ةرثق لسرا لدايت قرغتساو

 اًمح ناطلسلا وهدوعسمناطلسلا نإ هلوقب كلم هاش جنحا ىح « ثيدحلا امني

 باجأف . ىل اهميلست مكيلعف ةيالولا هذه ىناطعأ دقو ؛ نينمؤملا ريمأ رمأب

 الإ اهنع نولختي الو مهني الو ةيالولا نأو دحأب نوفرتعيال مهنأي هيمزراونللا
 هاش لزنو . « ةبلغلا نوكت نمو هللا ردق اذام ىرأل انيلإ !ولاعتف » فيسلاب

 برات أدبو هموصتخ شد قتلاو )2 « مظع شي بزسأ ىعدت ءارحص ىلإ كلح.

 ةءاعبرأو نيثالثو نيتنثإ ةنس ةرخآلا ىدامجج' نم سداسلا ةحما موي امهنيب

 نيحاوطلاتراد ثيحي ةدشلا نم تناكو «اهيلايلب مايأ ةثالث تمادو ( ) ٠١41

 لاقو كلم هأشعم ىقابتلان سح- ناكو؛ نيقرطلا نمريثك لتقو ءاويفءامذ نملاس مب

 عم ةأرهو و رم كراعم لدم دوم ناطلساا عم ةريثك كراعم تدبش دنقل ىل

 ركذأ ال ىكل ]و «اهريغو درك تشدى نييناذ-او ورهف لرةطوةيروجمبسلا

 رصتنا دقو . ةيمزراوخلاو كلم هاش نيب تناك ىتلا كلن نم الوه دشأ ةكرعم

 ل نيروددم اوبحسناف ًاربظ كلاثلا مويلا قمم نه دقق رمأألا رخآ كلم هاش

 !اطاورمالا دقعتل عالقلا ب رح ىلإ اوردأب مهن ولوةعلقلا ىلإ اوأنٍلو «ة: دلت

 كم هاش نيو مهب لح دق ناك هللا بضغ نإف ءاواعفي مل مياكلو « ةكرحملا

 .ىحرتللا ”ئربو تقلا نفد ىّت> هدنع مهمزه ىذلا طابرااف اموي رشع ةسمخ

 لاقف ءلا ا اواذبوحلصلل هيمزرأو لا ىعس دقو نراك لسرلا تناكو

 نأ قفقتاو. نينمؤملا ريمأ ةفيلخ رمأب قح نم أن اممإف ةيالولا ديرأ ىإ كأم هاش

 ةيمزراوخلا فرعو « كلم هاش هب ىوقتف ةدعلا لماكب رخآ شيج هيلع لقأ.

 ناكو « لاتقلا ةدواعمل كلم هاش بهأتو « مهصئارف تبعتراف كلذ دو

 بيجع نمو . ىرخأو ةلظ نيب هدالب ىلإ دوعي فوسدنأ نولمؤي ةيمزراوكلا .

 دنج نم ةيشاتنوتلاألاو ركشو ليعمسإ ةفاغإ ىلإ تدأ ةثداح عرفو ققتا ام

 ْن رضيقس مهنأي ر 5 وليعامسال ليخو ميماسقتأ ىلإ ةداحلاهذهتدأف « ناطلسلا



 تسال ع يسم

 «تريزوو دوعس.ناطلسلا اهريد ةطخوذه نأو «كلم هاش ىلإ اهويلسل امييلع

 !هتصاخو ركشو ليعمس] بريف . ةيشاحلا لاجر اهيف امهرزآدقو دمصلادبع دمحأ

 .كلذناكو « قءافلح اوتاك ذإ ةقجالسلالإ اوأجلبل مزراوخ نم ةيشاتتوتلالاو

 - (51١1)ةئامعب أو نيثالثو.نيثنثا ةنس بجو نم م نيرشعلاو ىقاثلا تبسلا موي

 دودملا تح هئارو راس بره موي ليععمإ بقعتل شيحب كلم هاش ثعب دقو

 8 مىش لك رييدت ا ؛ نيرشع ةنيدملا جراخ كلم هاش لظو «هدحي لو

 .نأ كلم هاش دكت . انمآ اعئاط ةدوعلا دارأ نم ىلك داعو ةئيدملا تنمأو

 سينام وب كلذ ناكو « لا ةكيرأ لتعاو ةئيمدملا لغد ترقتسا دق روماللا

 ”اوماقأو كاقدصلا اورثدقو 100 .41)ةثاعبرأ ونيثلثو.نيتنثا ةنسنايعش كصتنم

 بجسملا لإ مويلا كلذ دغ, نم ةعمضا موي ءاجو « تابارطضالا تلازو تانيزلا

 .نينمؤملا ريمأ مسابا أوبطخو « ةلاجرلاوناس رفا نم ريثكه يف ميظع بكومب عماجلا

 . امهدعي همساب و دوعسم ناطلسلاو

 هف بطخ ىذلأ مويلا ىف هنأ اهدنع فقن نأ ىغبخي ىلا بئاجعلا :نمو

 .ناطلسلا نأكو ؛ ىريك ةعلق ىف ةرتف ذنم ليتغأ دق اذه نأك د دوعسم ناطلسلل

 .« هيف ةبطخلاكلم.هاش ريغ ىذلا ؛ اذه نابعش رهش.ىف روئيد ىلإ ءاج دق دودوم

 1 , مايآلا .كللت ىف اعيمج مهلتقو هِبلِإ مضنأ نمو هئانب 3 عم هرسأو همت براحو

 دبع نعو دوعسم ديبشأا ناطلسلادبع ةيقب نع مالكلا دنغ كلذ نيب اس اك

 . امهنع هللاىضر دودوم .ناطلسلا

 . ومرك 1 دقف شاتتوتلآو زكشو ليعمسإل ءايفوأ ةقجالسلا نكي ملو

 دقو + كإذ رس فرعي لجو زعا هللاو . موديق نأ الثيل امواماب ,أ مهتدافو

 ةيمزراوخلاو كلم هاش ريصم,نيب اسو . ةلذلا مبهقحلو ةيشاتنونلالا لذح

 .ةيونزغلا ةلودلل هثالو ةجيقت «ةقجالسلاةضبقف هعوقوّح دودؤم ن اطلسلامايأ

 نم ابلك هذوف - ةاغبلا ىسبأ قمؤان أو مقاسنعقو ١+ فيكو هياعىطق فيكو

 . بئاجعلاو رداونلا



 سس 1/388, سس

 ليق ولو. سنج لك نم ةمج دئاوف هيفو مزراوخ باب ن م انيهتنأ
 ريدجهلإ

 هيف نآل ء« باوصلا نع اديعب لوقلا اذه ناك امل هدحو خيرات اتكن وكب نأ

 اخ باب نيودتب ترداب بابلا اذه نم ىغارف دعلو . بايلالا ىلوال ة هريع

 . ىلاعت هللا ءاش نإ تدعو امم ىفأ يح

 ( باتكحلا مت)



 ىلع لدت ب ةمالعو . نيدقع لك نيب داحالا دادعأب فاشكللا اذه ىف انيفتكأ
 . فادشكلا نم رخآآ عضوم ىف اهدعب ىذلا مسالاب رك ذ امليق ىذلا ملعلا نأ

(0 ِ 
 ١٠١.١ ب مدأ

 غ0. رذأ

 تمعن ( نيكتغسأ همدعص ( نيكسفسا

 ؟هز؛ويك وم - ىزاغ
 همنءومر مدمءور, ا ىجاقأ

 ( ١أمءالإ 1 ات ( ت52("

 "م
 ءمو ب هاقمزراوخ شاتنرتا]

 اسال ب ار ا

 ؛مةادملاما/ مك ؛امع 25

 ؛مم بسوء رو وهم
 0 فل

 452412 سو خامل

 ؛ه455٠ 2 5ضأ/؛4 42 4524

 لي لال يال ىلا رت

 الاكل ا مل

 4122م4 ض5 2 ال# ءابا" ء ابا

 قررا 0 ا ا

 عديل مع 2 هز سارل
 سر أس سو ع ع ل مس سم
 (44 2( 481141 5 1و اب

 هرمادال(ا هن: ( 42

 ءلو دس ( بجاحلا ) ىتاتتوتلا

 6 اى ء ضال ء ضو/ك 2؛(ككؤ 1 م

 |5212 1/452 الإ 2ا/ذ

 مون ل نيك نوتلآ

 مومو ب ىلا رثلاىنا 1
 "1 (  لجر مسا ) ىومأآ

 4 نيكي
 )ا

 5 ىونرزغلا .تاطاسلا ( مهارإ

 (« 4 246 ؛.1 ب ( رفظملا وبأ

 3518م٠ 5952م5 48

 فل ل يل ا

 سس ليئاكيم لنوحأ نب مهاربإ وأ

 | 15 - ىقبيبلا مهاربإ
 00 ىريصخلا مهاربإ

 ١15 س ىنياقلا مهاربإ وبأ
 )اله ب يىدهملا نب مهأرب

 ميا” عل 60  لاثي مهارإ

 ؛ مهام - دواد ىبأ نب دمحأ

 مم
 اضرار د عيصإلا ىنأ نب لوحأ

 م١١  ىمشاحلا مساقلا ىلأ نب دحأ
 ل1 1 .٠ نالسرأ لوحأ

 5١ (نييروجميسلا ن زاخ) نالس رأدمحأ

 |5 2 "ار دس ربع وأ دحأ

 19١٠و ل قوتسملا رصان وبأ دمحأ

 م« /»و ب دمت ريمآلا نب دحأ

 9غ مد ىلكت لنحأ 1

 ١ةو ب راد هماجلا دحأ

 <« اال 4ع ىدنميملا نسح دمحأ

 0 الا ا ال

 3017 اب اا



 ميسم اي سس

 ؛ةومعمز٠ا خا ل ع2ضل 2 -ل

 ©( هر "هال امم "م27

 كنا ا ل لل

 م52 هع 5 242451

 ك2 417 2 ضال وول

 ١4 - ليلخ دحأ وبأ
 دا ىو دمحأ
 ١.١) ىلاماسلا دحأ

 نب س راد تقطلا دحأ

 407م  ناغط دمحأ

 ءمه- (ريزولا) دمصلا ديع دمحأ

 همهم 2 غ1[ 2 مع

 2( 54 2ر2 5مل 2 م 2

 كي 4 ف ف لا

 +2552356295٠ ؛ا/ا/ء اك

 ءءء ؛4 1:2 25 فم

 نم ل نا للا يا

 ال11: ة؛مم#"؛(ةفغ ؛ء ال2: 2م

 2(: 2:4 م24 "24 ه2 42

 لا نسا يا ل ل

 0 للا ل 4 ا ىلا

 ل لا ل ل لا

 ( 22 1 ٠١4

 ؛ 52م2 ملء 5 هع

 نظر لا ا را را

 2( 249254” «عز 2ع.( رب

 5426 1 ا

 ني 0 للا ل

 ل لا يا ل

 ء ه4 124 2١" ءالؤإ ١4#

 25" 41*27 م 11

 1 م ول

 همم و5265 24ه م

 ؛:؛و 7م نيكتشوأ ىلع نوح

 كيل ا ينل ا

 مريز ب ليئاكيم دمحأ

 ند مع ع مع ل نيكتلانب دحأ

 ؛' 45244 2 ب ا عمل عم

 ا ل نا ل ل للا

 ١١١ ل سف افنحأ

 اال س (ىارسلا بجاح) نيكترأ

 ' م72 ه2 خ5 2 "نت "”م

 "8 الزوه

 وو - بيش درأ
 سلاطاسرأ - ١٠١٠١

 هعج ا نالسرأ

 (147:44 2« هن ل بذاج نالسرأ

 ؛ 752 تزن اء ا"ن عرب

 2524ه ؛ءالءتام

 عزام - بذاح نالسرأ نبا

 هانا 4مر وز ب ناخ نالسرأ

 2( ”591/ اله 4 ال ؛ اطعام

 ٠١ (ء اليه

 بم.  ناخردق نب ناغ نالسرأ

 مم سس ىدتق رمسلا نالسرأ

 )مو  مالغ نالسرأ
 2782521617 ءا/ك قرايرأ

 (44 424“ 247244 ع. ممم

 ؛ م4244 84 لا 4

 "هه 2س #2 هالعمر

 تح كليا ني مهاربا قحسا وبأ

 هاب( نه نيكتروب
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 العه - ىهزراولا قدسا بأ

 ؛.م  ىباصلا قحسا وبأ

 عمم س ( ىزغلا ) قدسأ وبأ
 ةفينح وبأ  ىفاكسإلا

 مها( 1.١6 وو دم ردتكسإلا
 00 ركب ىنأ تمل ءاعسأ

 0 4 اورو «هللب سن ادنخ ليحمس]

 ةرمغ هسا/؛ةؤة هم

 ( فسوي نيمآلا لاجر نم ) ليعمس]

 ارا سس
 ماس ىاويدلا ليعمس]

 ج.م مراب - لوباصلا ليعمس]
 د( بحاصاا ( داسيع نس ليعمإ

 ا
 !ع نيشفأ 07 سائشأ

 ءمال امه مو روج ع نيشفأ
 مكاخمخ

 <ياب سو ؛ عم ب تسدني رزلابق]
 0 عراب سس ( نيكت لعلاجرنم ) ييكتبلأ

 عو؛4 4« 4 م./ع مس ىراخبلا نيكستبلا ٠
 1١911714) هو س ىونزغلا نيكتبلأ
 هؤا/ - بجاخلا نيكشيلأ

 ومو # (7لفطلا ريمالا) هح ريمأ

 مم 9و 7 د قهيبلاك ريمأ
 هالو اع نول اك مر

 2ث 2511/2 ةثة غلا عزله

 اؤءلالءر هع
 72 غ5 ب رادهأيسلا كريمأ

 (  84٠ ىلع دمتعم ) كريمأ
 ١1و  ىلتخلا كريمأ
 مال مال ) نيكت ىموم ) 0 يو

 و86 وا س راكوأ

 ؟4)ءممب و دس نأيإ
 0 رقتسودأ

 7٠ ( مالا ) رايدربأ

 «ه249١ هرب س ( بقل ) كلي]

 24242 :٠ءءالكو اكو

 ؟ىك ممم وكتيللإ

 (ب)

 ١85 ل ىمرألا كباب

 ناكناب ٠١٠١

 (16 2 "08 2 !ا4. راجيلاك اب

 «م) ؛ال5ء4 ا/“" 2 1 مخ/4 1 ١ففب

 «ة؛ةءإأ املا

 غم ل ل عا حلا ل ا ا ا

 الا
 عنا ىدورأ# ع ىدرواب

 1 (  بجاحلا ) نيكتياب

 ١7211211 (رواد كاس) نيكتياب
 ب ( ناكشم رصن ىنأ مالغ ) نيكتياب

 ظ١ م41

 نمأل 5 ص 6 ملع مسأ اهنأ ىلإ ضاسبُ يسيل ىغ بهذيو لفطلا ريمألابب هب ريمأ انج رل )ع 0 ١

 . ايل ىسراملا صبلا فاقك

 08 ص شايف  ىغ 'تاقيلعت» . كرثلاتاغا ناويد  لقعلا ىف ريبكلا هب بعلي بفل اكوأ (؟)



 سنس 8/19 سس

 ء ملم - زوشاب
 < ب- ىر حبلا
 م.م -( ةلودلا زع ) رارثخي

 454 ”؟ا/عم< ل بجاحلا ردب

 (« لماء اه د الم اكك ع م
842 
 4/3 - ىنادمحلا نامزلا عيدب

 |]9 لل ساس رف نيش

 مد. (فيرشلا ) تاكرلا وبأ

 ه04مم1605 2 "ناك اس روج رز

 مع ل ىنايتلا رشب وبأ

 )وان ب ( مداخلا ) تراشب

 ع ( نيكتاغيهتحص ) ل نيكتاغب

 ناخارغب

 سيء سسء مرو ب نيكتارشب
 عمم

 ا“ ءاال « هاير. م4 ب ناخارغب

 07" 5/٠١

 07و ءالو س ( مدنلا ) ىوغب

 ؟١.م سس ءارزولا ةيشب نبا

 قيد 0 ا يدختكم

 اضل 1582 22٠١) 2 غم

 «1 54| هدوء عامل امك ام

 نك ل ل ا ا
 40 لالا ساما لي ا لا

 ناي را ل ل

 نكات كان ءوم ع
 ءالار ءو) 2 مها مكي خم
 هالك“ 41

 .4 همم ل ىناكوجلا نيكتكي
 ا

 ن1
 وع - (رصن ريماألا بجاح) نيكتك

 < و44 ب ( دوعسم بجاح ) نيكتكي

 هم اياب ءايا" ( ال١ هاو ( ماي“ ١

 عر 7 41/ ءالال ءا/م
 +745 (ذمرتلاوتوك )نيكتكب
 ممم  ىباقرم نيكتكي
 هل 2م ء1/.ا/ - نزوتك

 4و ءهعءمورس ب ىتالوبلا رك ىبأ
 ىريصتلا حس ىريصلا ركس ونأ

 +م»ب ب بجاحلا ركن وبأ
 مغر, ب درمبش ركب وبأ
 .مال ني( م.م ا قيدصلا ركس وبأ

 ١" ل بتاكلا ركب وبأ
 هد12 48, ب رشبملا ركب وأ
 عا/ ب داش ركب وبأ

 س.. ا ىوتلا رك وبأ

 ل ىمعلبلا ١١) ١١
 م.  راغليلا

 4/7“ ال 16م1 ب نيكتاكملب

5 2592 8 0742 4 
 . منزوع عسل
 31٠" ة1/ 415 440 44

 , ؟#) ل (مجرتملا ) مارب

 "ا هج. ءل99 روك مارع
 36 ب بيقنلا مآرم



 تس 1/14 سس

 هم 055 25م بس هقوب

 8562 غال ناسا قون

 عمر ع لاير

 نسال 0 ف لل ل ا

 2 ا ا

 همع؛و

 (ب)

 ؛.م ل ( ىرسك) زيورب

 غ.م ل تخد نآروب

 عمو ( كلبإ] نا ) نيكتروب

 وعزل ؛رععق ل

 لو
 7م

 موو ( رالاس دوخأ ) ىديب

 (مل؛ة"حة الهاء الإ 2ك( اك

 ا ا ا كل

 (ت)
 هاب - ىدرواب ح ىدورات
 0 (نييناماسلانم) سان

 ١و7: م61 218 ب شارف شات

 ل
 نكي 41 ف نطل كار كل
 ماكاو اع

 دم مم « ممر, ل ىورهام شات
 ا07يد ؛ هاب كا“ كك

 وم ل رادتاودلا كرت

 +841 ( بجاحلا ( هجبك رأ

 ؛"#م ل راد هماجلا نيكت

 م  ىمليدلا نيكت

 +غا س راد هدرلا ىالقسأا نيكس

 سس مس سر سم عرب سم كلت

 لوا ل لا ما لال ل ا ا

 نسمع س ماق وبأ
 ممبو ل كم

 (ث)

 ياخ دل هرق نس تناث

 نونو (  روصتم وبأ ) ىلاعثلا

 جر

 ١54 بس ( كلف مجنم ) سوساج

 ١١م - سونبلاج

 عمم ل رعاشلا ريرج

 لاو. 2و. كيرلا رفعج

 ل2561 4ع: 8

 هوو «عمو س ( رفظملا وبأ )ىحمجا
 لوك( ج(2“"..

 (ج)

 8 (  بجاحلا ) كياج

 ءالو ىو دواس ( كج ) قلج

 هأ/8



 (ح)

 ؟عر د اكس ىجاح

 «ال45 254م6 46 "ىو جاجا

 55 نودمأم نب ىلع ربا ترحملا وأ

 50ه 2

 فك نود س روصتم ثراحلا وبأ

 ةياتخلا ع ةرلتخلا ةرملا

 ىجلاك تح ىجلاك ةرملا
 موو سل تباث ني ناآرسوس

 ان ب ( ىئئايس سراح ) نس
 | "١ ( نوغيرف ريمال نبا ) نسح

 م0 ب صن وبأ نسحلا وبأ

 ا قمرا نسح

 ١45 6 "6 ل لبس نب نسحلا
 6مم 6مم ىالوبلا نسحلا وبأ

 ىتالوبلا رك ونأ حج هم

 ؛.م هيون نسحلا وبأ

 (  دعاص ىضاقلا نبا ) نسحلا وبأ

17 

 هاء ه +  ىتابتلا نسح
 روب ب ( دمحأ بيجاس ] نسح

 موو  ىشبحلا نسحلا وأ
 م.ر  ليرخلا نسحلا وأ

 «وابر ءووو ب فاخ نسحلا وبأ

 21 7٠6٠04
 «ة؟6 « عموم - داشاد نسما وبأ

 ه1 مو 4565

 م ىنابفصإلا نسح

 هر, ووو ب كتهرس نسحلا وبأ
 مسوغ مع ؛ مساس نآيلس نسح
4 

 : موه ل ىرايسلا نرسملا وأ

 54١517"

 98410 - روجميسنسحلا وبأ
 مك: 52462 "هد عممق

 6 3 ب لييلجلا دنع نسحلا وبأ

 0 ا

 25 غه5(<هم( م52" " "أ

 اكد ا

 م2

 مايو دس هللا دبع نسحلا وبأ

 . ةنزغ ديرب بحاص ( هللا كيع يسوم

 <هرادل

 قارعلا ح ىفارعلا نسحلا وبأ

 ىليقعلا ب ىليقعلا نسحلا وأ

 موو س نااعقلا نسحلا وأ

 «#5 2م. ايار د كنسح

 ا ا

 عة لا عم

 (5ه4 212

 فرب شل ل

 ممم ل سثك نسحلا وبأ
 هه عمال ( دم ادختك) نسح-

 ٠ ١2< 6« خو دب ىجركلا نسحلا وبأ



 سم 7ك تيس

 2 ا لل

0 

 ب ( ميدنلا ) ىنايدوكلا نسحلا وبأأ

94 

 |؛0 - ( ثدحلا) نس.

 منام ل ناربم نسحح

 07*ءوب اس ىلع رصن نسحلا وبأ

 <.  هويره نسحلا وبأا
 «هرنب ب ( بتاكلا ) هللا دبع نيسح

 فر

 ٠١١م ب (مامإلا )لع نب نيسح

 2,/4 1.40 ل بعصم نب نيسح-
 نو ( باجحلا رالاس ) نيسح

 ؛042 808 ل ليئاكيم نيسحس

 1! 2ةهلمءالال 2« عا.( نسح )

 م

 «غم 64 ب ( ركب وبأ ) ىريصحلا)

 1/4 1/1 ارنا كا

 ملغم وم لال ال ع وو

 هالإا 552 ؛ملا؟

 موو ب ةئيطحلاا

 مو برام ب ( مامإلا) ةفينح وبأ

 | ها/5

 ١ م 7-4 جم م اما

 (خ)

 مج - نالسرأ نوتاخ

 «4) ١ 4. ,انيسو  ناتسكرت ناخ

45 

 ءارم رم ب (ةرحلا) هيلتخلا

 0 لا ل

 ؟49 (  ىضاقلا ) ورسخ

 مام د (مالسلا هيلع ) رضخلا

 ١١7 - فلخ

 م99 ل فلخ نا

 ( ىثابس دمتعم ) عيب رفورعم فلخ

 ظ "لولا

 هربو - ضرالا ةفيلخ
 الل ل دواد ليلخ

 م ب7 م2 مس شاترامخ

 4٠ه  ىبارشلا شاترامخ

 4517 ل كشرت نيكنت رامخ

 ه مل ؛مهمو س ءىرقملا نيكن رامخ

15 , 

 تسر104 2982م١ هاب ب نادنخ

 ش نادنش ليعمس]
 سشاتاوتل آ-شات:وتل 1هاثمزراوخ

 هب  ىخلبلا ريخلا وبأ



 مسس ااإ سس

 (د)

 7س سوباق نب اراد

 ؛4 س سرفلا كلم !راد

 "9| ل سلوب نيدواد

 8:41:14: ةها)وقوجاسلادواد

 نما ل ل ل ل

 كل نا ل ل

 5١ خال مك ازا تك يوب

 كا د دل ا ا

 العو ب ىدتمبملا دواد

 ؟ن؛ 92 ]م8 ل تب شامرد

 2«4وي..ل ىقيقدلا

 مه 21م4 - فاد وأ

 ىلا - مثتحلا ىحمليد

 (ذ)

 6٠04461410 نيتسايرلا وذ

 «1 4م ( ديعس نيىلع ) نيدلقلا وذ

6 

 41: ١؛م  نينيعلا وذ

0 

 4106445 2 "0 ب رايس نب عفار
 م - ( شمغت قراي ) شمغتقار

 هاه ريمشك ىار

 © ياس مظعالا ىارلا

 , ك4 41768 ب ماسر

 ؛٠.م#مبو هاشم زراوخ ني ديشر

 «52١ماو ل (رسآلا) اضرلا

4" 
 ١١1 ( رفعج وبأ ) ىدامرلا

 هةموو د. وج دس قدور
 مه: هو - ( نبأ ) ىورلا

 «م4 24 2امع ب ناميروبأ
 لكل فل

 +5٠91 ل مداخلا ناحر

 (ذ)

 ه4 - ردب نب ناقريز
 ١٠م ماوعلا ني سرلا

 م١504 (  ىتس ) ةبرطملا نيرز

 مم دوت كَ
 .١ ب ةيبا نب دايز

 ٠١ 8.4 ل ىلع نب ديز

 هع 2.م  (ديسلا ) ديز

 "مالا ”ؤر) ل ( ةرحلا) بنيز

 7015 21 - (ىنين) ىشيز

 (تز

 .4.٠ - رويأس

 -( نرالسرأ بجاح ) شيلتاس

 كني

 ٠١ه ب رادبارشلا غراس



 لا 1/7[ سس

 (  مسانقلا وبأ ) ناكزوب رالاس

 م إل
 -(ق وهمبلا رافغلا دنع ذاتسأ ر ىل أس

15 

 هالو ع جال دس ( ىثاب وس ) ىئابس

 25 نع ا ل لا كل

 لاك لت ءاو ءءء ووو
 ىفالءو ص 2و4 2992 م4
 ءرعيقفف ال اك 2 نع عدم
 ا
 لالا نيا نك ل ل

 هدف و كولو

 ' "هو د نيكل ىثايس

 ْ ' نام ل يؤم

 «)و 21٠١ ءورو اس نيكتكس

 كل ل ل ل

 6 ةم٠ املا 22 2١

 ؟؟ ءا/ءال اكلك

 64 | (شاتنوتلا نا  ىس

 لوا خاض الك

 ْ نيوز < ( ةيرطاا نيرز ) ىثس

 | اهراس ثدللا كر كس

 لءرب  نييديدسلا
 با. دل اهقياذس

 معو م نآاملس دعس

 1# دس ناسف لاوس وأ ١

 «1ا/5 259م ( ريمآلا ( كيف

 < ”ةلادكخ* (نإ؛(ةهؤ“"( 16

 امك ض2

 «ىورمو - ( قرعلا وخأ ) ديعس وأ

 الف 205

 هه - ىنالغبلا ديعس وبأ

 ن.9 ل ءهاأط دومع نب فيعس وبأ

 روم # صاخلا ديعس ونأ
 همن ل ءا/ اس بتاكلا ديعس وبأ

 +0, 081/10 ب لهس ديعس وبأ
 0 ليسا ديعس و بأ

 29غ 45 00 ب فارصلا ديعس

 مام"( 2 ما ءهال 2 هال

 «هزا/ ؛ غمر, ب فرشملا ديعس وبأ
 ة. 21

 أبإءادس حافسلا

 ملل دس ( ىمرأفلا ( نايلس

 م.عا ىلس نبأ

 «ووبو د بذاج .تالسرأ ناملس
5" »2 160" 

 ايس مكسحلا ناجلس

 "06 _ هشسوب سل ناهلس

 ما##ب ل سأوب نب دوأد نايلس وبأ

 « مار, - ( ةفيلخلا لوسو ) نايس

 يحل
 « هال عمو 2 هوما كاملا نبا

 ه4 2 هم



 مس وس

 ؟ : ا/8ه ؛ )إو لس ىوكتس
 اال - ىوكتس نبأ
 4م 2 "10 0و سس ىروس

 0 ا
 ل ا

 هلل و52 "عمم ءالو كال
 سمو اس جسر
 همام 2مل اله هما
 ؛:ما9 وار
 )1 1 الزول كالو كبه كك

 «؟+ 0غ  قزوزلا لبسس وبأ

 4:5 24524429542 "خ2 اا

 باغ( 560 254: 52ه عم»

 «(مذ ؛هرلا هال( |!؟" < وك

 فا ا ا ا يا ا د

24 +42955245125 40> 

 لل را ل ا ا

 نا ا ا ع

 «ه 544م6 0242452 592155

 4١1 ملاطه؛امءمه؛ "9*5 ؛( 51

 ؛«هاغود 422م2 52 ال ع7 رادو س
 404255251 5.0. هال ء مال ١و؟ لبس وبأ
 ل ا -( هاشمزراوخ لاجرنم ) لهسوبأ

 في
 44525 3295729١ (مالاملك

 224|١ ١4غ ال١٠٠

 م١٠ - ىكواعصلا لبس وبأ
 هرى١  كللملا ديع نب لوس

 يسم ( ةأره ضراع) ءالع لوس وبأ

 هم ىلع دمحأ لبس وبأ

 ءوأس وول ل ليعامسأ لبس وبأ
 14 ؛ هم 44

 دمتعم « راتسلاب لكوملا) لبس ربأ
 م5184 ٠ هز س ( ىثابس
 055 (ةو5 ()ا١ن ل ىودهلا ليس وأ

 م/م,  نشثكلا لمس وبأ 2 ل ا وا
 ءا/ث نى ب قادما ليس وبأ 2000 ل

 001 ها ل
 ؟ 4 ب زوريبأيس 3498 20 تل ا

 ؛.رمم ل ىادجلا ةلودلا فيس ( ةهرااة؟مع( هع 2 9+ م5

 8 ءالإال (؛الإ) 2 56 2 55م ؛ 89
 (ش)

 اه ؛الام ؛اله 2 ل5 ع ا/ا#

 الهو  ىلاخلا نيك داش نك تفل

 (سياح -م)



 تيس 1/87 م سم

 - ( ناخردق تخأ ) نوتاخ ها

40١ > 
 ءالؤؤ مز٠( وا/م' -''كلم هاش

 ها(

 0 5” مداخلا) ركشش

 الو نال ل 2 ها ش

 الر االح ىلا - مكحآ ربش
 ا و) و

 م سل شو هررش

 هوال ب ( معو رك وبأ ) نيخيشلا

 00 ليا جريش

 ناوريش الغورى  ١١5٠١١

 (ص)
 عمي  (قعا وبأ) ىناصلا
 ريم 4و ع ب داع نب بحاصلا

10684 

 ملم ومو ب ىنابتلا قداص وبأ
 07“ نالإ 2/2 5 26

 ا, مابا عا سل ( ىضذاقلا ر دعاص

 ارز اخ الا

 7 ل ل ل

549 64 7425866 

 ايار ( مداخلا ) اص

 مهوبم ءور#س ب ىنابتلا اص وبأ
 سو( هاشم زراوخ مدن ) ىرخص

 . لا ىعمب ركش قرود وذم تاويد ةمدقم 6 كس ر مه نراك اهمأرف ) 0 ١

 د5 ل ىلرصلا

 ؟017 ل بيوص

 (ط)

 مرر هلل عئاطلا

 م.ع وربع نب قراط

 ع.م ل تولاط

 م9 ربو ل ىنايتلا رهاط ونأ

 عمليا ومو رو (باطوبأ)
 ( دمحأ نب هللا ديع )؛ 2

 عمر 4و2 مما م عا
 نس ءاب ء مالا

 مع وون م( مالا بتاكلا رهاط

 من24 444285614 علم
 وا عوج لوز 2و5 2 ه2/

 يا ىلا والا ل ا ع

 ل ل ا
 0 ا

 هو 4/6 سوسو وهي نيئيعلا وذ هاط
 م

 ؟"«ة نو - فر وجميسلا رهاط ونأ

 ( بتاكلا رهاطدلعل ) ىخ ركلا رهاط

0-7 

 (  نيكس اكل ليك دزةدنك رهاط

 ل

 005 ناي ناغط

_ 



 لس اا دس

 العام اجرب امي مع لزرغط

 2842 اج 7# ع و

 لن لا 0
 00 ل

 | كف 4 يك
 او - ( فسوي بجاح ) لرغط

 الاب هدب او ع /4 غاب

 «وع وو. ىناسفلا ةحلط وبأ

34 
 ملام سن سيوط

 :[)١١2« ل ىعصملا بيط وبأ
.4 

 عطرا
 (  دوعسم نب مهاربا ) ىريسهظلا

7 

20 
 موو ةقئاع

 ءو هون. س ىتييارفسإلا سايعلاوبأ

 ه4 م

 ل فا نىرسملا ويأ نايعلا وبأ

0 

 مر ١  حافسلا سايعلا وبأ
 مو ب ( خاب ىضاق ) سايعلا وبأ

 ١١ ءرم + ب ىتابتلا سابعلا وبأ

 +هر,  ىضلاسابعلا وبأ

 تب تزومأم نب نومأم سايعلا وبأ
 و

 ل دمطلا ديع دحأ 'نب راك دبع

 الر ك عود 1 هونك فم
 مما 0 الغ عا الا و

553 
 (قزارلاديع ةجاا ولا نبا ) ليلجلا دبع

0-7 

 (  دمج ريمالا نبا ) نمحرلا دبع

,1 

 هلع ءابذ ءم ا لاوقلا نمحرلا دبع

 عةةوال ؛ا/1

 ترمه. ( ريمآلا ) قزارلادبع

 مز 45

 ١07 ( ىفوتسملا ) قزارلا دبع

 ءلومم « صل ىدنميملا قزارلا دبع

 ؛(”نخأ هكز اوف وراتب

 م4 امه

 - حلب ناويد سئر ( مالسلا دبع

 الك( ههزأ

 ١١4« ( نيمآلا) ديسشرلا دبع

 ش 4 عة 7

 ءبر 4  ىتاماسلا حوت نب نيزعلا دبع
16 

 « )56 مان ىواسملا زيزعلا ديع

 ش 0



 مم ايلا سس

 ءر)ؤءوروم ب رخاف رافغلا ديع

 الل ا ل ل ل ا

 ل ل
 س( سراوفلا وبأ ) حوننب كلملادبع

 م

 ةهمرلاس ) هيقفلا 7 ىموطلا كلملادبع

 هعم,م ل ناورم كلملا دبع

 ما ل ىفوتسملا دبع
 نمو ب شاقنلا كلملا دبع

 دس دوأد ىنأ نب دمحأ هللا كليبع وأ

 | ةواد ىنأ نب دحأ

 س ليئاكيم لعن. نيسحلا هللاديع وبأ
 ليئاكيم نيسح

 هوم ب( بيطخلا) ىسرافلا هللادبع

 ءا/ه ؛نؤ و ا/_- ىسرافلا هللا ديعوبأ

 سايب ء اهب
 ميو. ل ىمئاجلا هللا دبع وأ

 نب وسو ب بتاكلا هللا دبع
 عع, م, .وم ا نيبزلا نب هللا دبع

566 

 ا لإ اس _رهأط نب هللأ كيع

 2( عمو ؛ ؟ و _نيكححت أرق هللا دمع

 باع 15١

 3 ) ىدنتك ادختك ( هللأ كيع

 كيلا سما

 مم  مازع باهولا دبع

 همه 2 ملال ( 5.6 2 وال دل سودبع

 «”1152 32294 29+ 2ملح

 214124241254216 ع ذل

2128455 » 

 نا ا ل ل كني كل

 4175 2( مؤ4 هلع مخ 2 اك

 “141172 ذا/ م/م“ 8م

 ها: 2 ل" 2 الك 2184

 8/1 -- هلوبع

 .ه6 هم س ىشبارفسإلا هللا ديبع

 م, دايز نب هللأ دييع

 نو ب ىاتعلا

 مما ةيهاتعلا ونأ

 نو س ( دمحم ربمالا نبا ) ناهثع
 4و: - (نسحلا وبأ) بتاكلا قارعلا

 لا ف لا كن ا

 < ت11 1 مما الك ارا نإلال 4

 نقلا ناك ل فكل لنا

 متاع

 ١٠١م ل ىليدلا ةلودلا زع

 45.6 س ةنحشوب زيزع
 لس (دهازلا ) ىرمعلا زيزعلا دبع نبا

000 

 ؟.أ/ - ىدجسع

 « هاا ( ركاسعلا وبأ ) ركسعلا وبأ

5254" 2 51258 2 50 »> 

/51 502 



 سس 01/8 سس

 غ.م ف؟.ءرماس ىليدلا ةلودلا دضع

 ىليقعلا نسحلا وبأ ح ىليقعلا
 (  رفعج وبأ ) وكاك ةلودلا ءالع

 2 ل

 ا ل 0 ل
 وول 5252ه 65+

 ه1
 ءوموده 5م بل بيبطلا ءالعلا وبأ

 ”مم ا ه5 اه 04454

 "م4014 #21 هال

 هب دم ؛ 4؟1 ب ىلمألا ىواعلا
 ١7 - ىذيزلا ىولع

 م  قحسا ىلع وبأ
 ماو (  نسحلا وبأ ) دمحأ نب ىلع
 9 . تارفلا نب ىلع

 0 عم, (مامإلا)اضرلا ىسموم ننىلع

20/011014 

 مم  نيكحتشو نب ىلع وبأ

 2مم ول تاب ب نيكسحت ىلع

 ومعها ء هل و« "و

 ٠ اجق تعال نم 1

 0 ل ا
 0 ل ل
 0 ا ل

 هم 25195 2/4/2355 414

 20 مزور 7 نيك: ىلعدالوأ

 الوم هلل عل 04 سوس سول
 مسسسمس سس

 ' عمو  ىاغصلا ىلع ونأ

 (روجعيس ىلع ىأ بحباص )ىلع وبأ
 ؟#8 ل

 ( رالاسيسلا هللا دبع ىلع ) ةياد ىلع

 ءل4 52من وطء ول ور
 سم م
 تركك كم2 م

 نما ل لل ل ا

 ل ع اللا ء 5 ع ضان 2 5 2 ك1/“

 يا ل ل ل ل و

221 2421 

 ا للا ل لا ل ال

 الا ىلا لا يا

 292 الل" 2 ملك 24غ ؛ 4

 ام

 «هع:19و1 4 - ضيار ىلع

 -- (لسرلا ةفايضب لكوملا ) ىلع وبأ
 معك 2 ا

 ةينك هنإ لاقي ) يذوزلا ىلع وبأ
 ه9 ب ( ىدغتكإ اينتك هللا دبع

 ه٠.( 49 بس ديعس ىلع

 رفا «؟ ١و تروجميس ىلع وبأ

000204 
 410  ناداش ىلع وبأ
 موب ب ىاقيطلا ىلع

 لياجلا دبع نسحلاوب أب ليلجلاديعىلع

158 



 دسم /ا/خ سس

 ء.مو ل ناهام نب ىسيع نب ىلع

 7 5 2:ه(:؟2 5:4١

 ؛)٠.ءم 21/2 هز ب بيرق ىلع

 ءءء مال عل

 ( هز, 'اهالا ق5 هم م وام

 نالها كانك كما

 "06 علو 1 0

 ١ ام ل ىزدنبق ى ع
 0/4 عل : هبل اوتوكلا ى د وأ

 رو مر عقيم رق ا

 ءالاك ء ]245 رخام عمك“

 ل ل ل ا

 (؟مهعزل الإ ؛ )7 ب ليئاكم ىلع

 «رلءزوع لم( "ل42 "م

 مال ا
 اوه ب ىدئممملا دحأ نب ىلع

 'تس اسس ( ةقسالسلا نم ) ىلع

 .نلو (  دمع ريمآلا نبا ) ربع
 ءاب وهي # (نينم قااربمأ) باطلا رع

 هدأ

 مسرع ءلار ممر كيلا نن ورع

 ه6 ممم 6#
 عمم ب بيلدنع

 ءا اس والو سس 5٠" ىلرعلا رعاشلا )١(

 ة/446 4056106 ملل ل ىرصتع

 ,مم# ب ( ىنلا ) ىديع
 هما مال ب قاركملا ىسع

 5م

 2-3 ( نيكتدوب وخأ) ةلودلأ نيع

 و4 4

 (غ)

 .« من ى< (  نيكتخسا ) ىذاغ

 كه هل هز كو 2 ايام

 ل ا ا ا ير لا ل

 كه 1:4هز 2(هء4 41

 4141255« ؛ ؛. "لو بعمر

 0 ل

 «م86 هال؛ةل 205ه 205 2مل

 "02 همه( م2 ئ4مء٠ا( مل

 (ف)

 « ومى اس سوو اس قئاف

124 
 .ثداوحل رصانعم ) ىتسبلا ممتفلا وبأ

 بؤ كلو لا ب( باتكلا

 ل ( رعاستلا ) 27 ىتسبلا متفلا وبأ

 |ءل و. سمس



 جيس اليا مس

 فو يق
 مهو علمهم  ىكامحلا متفلا ونأ

 ل ل عا ا ل إل

 "40/22 وك ءمقز
 مو  ىتاغمادلا ستفلا وبأ

 ؛«ممه: 29+ ل يىزارلا حتتفلا وأ

 2 1:52 "564 < 52 2همه(امم

 ليل و
 ( 99 2/9 ء اس دوعسسم متتفلا ونأ

 مسا
 ثيلل|نب ورمع نب دمم سب ركسعلا تف

 ,«٠١6 ةلودلا ركن
 م.م سا يخرق

 مجم  نفظملا نب ىلاع جرفلا وبأ

 عم< - ىسرافلا جرفلا وب أ

 مو ىتامركلا جرفلا وبأ
 | ( ىونرغلا ناطلسلا ) داز سر

 (ملو(هك2 :؟«2ع اولا

 00 ل ل ل لح

 هلع(. ع
 ن*.و ؛ م.و دس نوعرف

 م. نوديرف

 مروه ءرز5 ب (ريمآلا) نوغيرف

 ءيالع ع ؛ ع4. - ىمربلا لضفلا
 عم( 53"

 مهم  ىتسبلا لضفلا وبأ
 عب  ليئاكيم دمحأ نب لضفلا وبأ

 لكل

 4 4821510 ل لبس نب لضفلا وبأ

4 
 « وار« م0 س قببلا لضفلا وبأ

 «ا/مءالك ؛ هل 042411424
 ه1: ن5 524١ه 2م “4
 كتر 2 للا اا ىلا تل

 را تر را

 ا ا ا ا
 «هميمعءم) ع ع
 هوط م 6 ل4 2/4 كارل 2
 هعمل مس عع لع 0
 «نخ ال١ ؛ وع الضال هم

 4١١ ؛ ة5ا مه 24724 4٠

 هاما 01 هع 15 1 "عالم

 همام نوم »ع »لف

 هذي "ني )2 ومب

 «". 27و 20م ل عيبرلا نب لضفلا
 <« هوم( ع4 2اس مس عمو

 هم( هال عهك

 “او - قكركلا لضفلا وبأ
 ربجونم 7 ( روجونم ) ىلاعملا كلف
 م94 7 هرإ سل وساق

 ٠٠١ وو دس ( دنملا كلم ) روف

 14912414١ ل يريزولا زوريف

 (ق)
 ,؟له علم عمرو ب هللا رمأب مئاقلا

 ١5 2 ابا مخ عال



 سا 1/1/6 سس

 4174 - سوباق

 «(١ة8؟ يع ءغواب ب للأب 'رداقلا

 قل تف ا

 ها
 (  مزراوخ) ىفاكسإلا مساقلا وبأ

012 

 بتاك ) ىفاكسإلا مسالا وبأ

 "هر دس ( نييناماسلا

 (  ؟ ىزارلا ؟ قيبلا ) مساقلا وبأ

 ل ٠
 1م فادوبأ) ىسد عنب مساقلا

 مك ء مال وتامخم
 واب ءروج ب مكمحلا وبأ مساقلا وبأ

 هجر, ءوسباب ل كمتاح مساقلا وبأ

 ل, - شيرح مسافلا وبأ
 «11/1١ ملو ل ىريصتلا مسأقاا وأ

 مممو لاء رك املا
 ءا" 2 ةهالا(هإ ؛ غه٠ « "ملا

 اماه

 موم  ىلازملا مساقلا وبأ

 مرو ( كيكح ) كيلخمساقلا وبأ
 عا سس ىناغمادلا مساقلا ونأ

 مما س ىنارلا مساقلا وبأ
 +7  لاحرلا مساقلا وبأ
 .٠7  روجميس مساقلا وبأ

 فوغ مالو  ىوتلاىلع مساقلا وبأ
 لكلا ل 0 ل

 155495101 ب ريثك مساقلا وبأ
 ا ل

 ا ل

 نك
 مهو  لاحكلا مساقلا وبأ

 - ) ؟ ىروب ايسينلا ( مساسقلا وبأ

 ا
 (  نايناغص ىلاو ) مسانقلا وبأ

 هالو( 4ة1/

 (  خاب ديرب بحاص ) مساقلا وبأ

311 

 ١و4 ( نسحلا وبأ ) زاريش ىضاق

 ل ل

 "04 هؤ 4 عم 21مم

 قتلغ  غو. 11١2

 114218- (ىشرم نيكسحت ) غلتق

0 

 (  رصن ىلأ بجاح « مالغلا ) غلتق

 م

 0١ د1 ( نيكحتكسلا ) غليق
 ١١١ ( مالغلا ) نيكحت ارق

 قرقان  1١م
 760 ؛ ها": غو ب بجاحلا ردق

16 

 و9" ؛و* 2مم اى ناخ ردق

 فظل ف ل ل
 2م. 4952م2 مالا زف
 "ع هالآ؛ه١



 تست 1/1/17 سسم

 ههك 211722 ماس لزق

 ٠7  قابلق
 ممم رادناج شاق

 هال ؛ ؛0/4 س شأوف

0( 

 موو س ىرمجملا روقاك

 4259م - ( زرمأرف ) وكاكننا
 نمو (  نيكحتكبس تخا ) ىجلاك
 موو دل مسالا ىأ دج )ب ريدك

 ١4  داوع سيكرك
 ؛.م ب رايجالا بعك

 ملوي »ودل ( ىسود) ملكا

0 

 ( كر
 ) دوعسم ناطاسلا ثأب 0( ردروكص

0 
 ( ةنارالاب لكوملا ) نيثآ ردركحح

 همن ل كا د كا
 مم  نيكحأ رمركح

 (ء)
 هم؛ ١١١  مسوهياع هللا ىلص دمح

 ملجم ند جامع

4 
 ؛ورب ب هيقأم نبا

 سايعلا وبأ تس هاشمزراوخ نومأم

 ع سو ع اسر سس ) ةفيلخلا ) نومأملا

 2 ا

 كي ل

 هو اامع ب نوميم ىلع كنام

 قل

 40م6 8.76 ؟هوعررو ب ىلتملا

 هرم
 مو. ل ةلودلا دج

 ءوعو ,م.. ا (ريمآلا) دودج

38 

 6 عال سس ( سرحلا ديمأ ) جاستخ

 ل

 ل ( ناجرج سيئر ) نساحنا وبأ

 م

 لو ؛هام س ( بيرق ىلع نبأ ) نسحب
 7/44 اا  ىبارعالا دم

 (  27 ىبارعالا هلعل ) ىولعلا دمع
1 

 )١( ةيشاح هم ص صايف بس ىنغ حجر اذكه ١.



 سس الا سم

 ل (ةفيلخلا رينو ) بورأ لمع

 ةهجعمما

 +.  ىطبربلا دمحم

 موو س يماطسلا دمح وبأ
 نر ىاملسلا رك ىلأ نب لش

 5 وسل
 الا ما. هللادبع نب رهاط نب دمت

 ه<ىم - ىيوزقلا دمت

 ( ىمزر اولا ) نومأم نب ىلع نب دمع

 ثرحلا وبأ ح

 ركسعلا ىف حب ثيللا نا وربع نبدمت

 هاء

 «معو اس ( ناطاسلا ) دوم نب دمع

 ل ل
 400 0 لا ل ا

 هرج اه ا كاس عوام ولأ

 44152 11هع فه از غم

 لاك 2ه 229# 22 خم

 0 ل ا ا

 #4 ال

 ا ل

 010 ) ناغط بجالا نبا دم

 | ١و9 س ىراغردلا دمع وأ

 سس مق بربس ( نيمأللا ) دمت

4861 

 م0  رفز دمخ
 مو .( كنتم رسز دمت

 ممم ا نيكحت داش دم

 ماب  (ىواعلا ) ىلع دم وبأ

 4 407 بس( ديسلا ) ىولعلا دمت وبأ

+55 

 "61 ىباقلا دن وبأ

 نعم ل ناكشم روصنم دمت

 نم ا ليئاكيم دمت وبأ

 عم ع ىشاطا دم وبأ

 - (نيكحت ىلع ادختك / كب دوم

 ني

 ١): 25 9 ب ( ناطلسلا ) دومح

 ل ل لا لا

 ماضل هرعت كم9 مل

 2144299 و مالا ولو
 كلل نك ل

 ايا ناك نا ين ل

 او ت2 11/ 1 عنو

 1١ 1: لقم/ 414 2 1

 ا ل ل لا

 تور تل م

 ووكمك ء ات الل ككل
 ءل) 2 مالمو هال

 كي ا ل ل

 نش ل ل
 .هأ15 مح 2ر5 ل 2" 4

 ل ا لا ل

 0 ل



 من الارث سنس

 ل ا

 لا لا ل ف

 دك ل

 هع مدعم

 ؟.. د ( روجميس بجاد )دو

 هدول ل رهاط دوم

 54 2« مد, ل بناكلا كدومحم

 ١م ل قارولادومت

 ؟مل س ( ىضاقلا ز دعس وبأ رات

 ٠١ مدح (عورب  هأقتادرم

 481١ س زيوآ درم
 عا ماعم قيم عقل د ل ىلعسم

 0252 ع ألك

 لج ف - ( ناطاسلا ) دوعسم
 تاحفصلا

 تح( دمصلا ديع دمحأ ريض ) دوعسم

 دوعسم مقفل وا أ

 ا رعاشلا)ىزارلا دوعسم

 مال ب ىدوخز دوعسم

 +م.س ( ناطلسلاة رسأنم ) دوعسم

 2اس ع رس سل ثيللا لمح دوعسم

 ل

 ..» مو ب ىتاسارلا مسم وبأ

 م 6 م.» ب نيبزلا نب بعصم

 ,٠ ١1م6  ىزجلا عيطم وبأ

 ؛م١٠ ١ 9مو  ىشغرلا رمظملا وبأ
 ١م

0 
0 

 مساسقلا ىنأ نب دسحأ نب رفظملا وبأ
 ١١  ىتاحلا

 هموم ع ممعق ماخلا رفظم

 0 م
 ؛ 4554 ؛ مهو س ىشيحلا رفظملا وأ

 هع
 ه7« غ5» ل رهاط رفظم

 3  ىنباقلا رفظملا وبأ

 فلو  ليماكيم ىلع رفظم

 مكاخلا رفظقم  ميدناا رفظم

 موو س ىونلا رفظمإ
 0 ) ةفيلخلا ) مصتعملا

 مك
 نبعد  دضتعملا

 ام (ناركم كاو) نآدعم

 مث. ل رآدإ دعم

 عم ل ىبليدلا ةلودلا' زعم
 |.ةيد عفقملا نبأ

 فرار (دئاقلا) قوجتم

 0 ل
 كاان تلا

 « م6 ؛«عمعوعأ ماس كارتيكتم

 00 ل
 ؛ 7/٠6 سس ىاماسلا وأ نب روصنم

 مب (شاتنوتلا بتاك ) روصنموبأ

 4110/4 -(ناويدلا سراحم) روصنموبأ
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 +م+ ب بيبطلا روصنم وبأ
 نال( هاد ىضاقلا روصتم

 ( 40 برو -فقوتسملا ررصنموبأ

 نا

 م... سم ىكوتلا روصتم وبأ

 ب ( روصتم بأ ) سوبأق ربجوتم

 اكمل كر ل

 50 - ( ريمآلا ) دودوم“

 0 ا
 ير رأسا ل ا ل ا

 4 ل ل يالا لحل رب 0و

 م6452 18455١١2 خلا (الوه

 11 22 اما

 هاه[ 2م

 ه1 ب (سودبع دمتعم) ندم
 مام ب نيكح ىموم

 عمع9 5.١ ب ( مامإلا) ققوم

 دعو
 ه9 ؛ 1م ب ليثاكيم
 ١ مو  زازبلا ليئاكيم
 < س ( ةمك رثلا نم ) ليئاكيم.

 فر

 ه4 ل ورسخ رصأت

 485 -- ىلع رصان

 (يوغبلا) / هءا/ 5-5 (ميدنلا) ىرصأت

 000 ) دوعحسمه ) ىرصانلا

 (!ةن(هأ 4 ]. عه دس (هيقفلا) هيلث

 ؟ عل
 41211 قاماسلادمحأ نب رصن

 ل ا ل

 مود ل قايمايلا رصن وأ

 780800 0 نيكس كرس نب رصن

 انك

 عا/ معو ب ىفوئسملا صن وبأ

 (  ىلاع جرفلا ىأ وخأ ) رصن وبأ

 515 2 ؟51*

 «!ل4م 6896ه ل ىثغربلا رصن وأ

 هك

 ٠١10  ىتسيلا رصن وبأ

 494/8 - قيعبلا صن وبأ

 ه1 ل مس ( بجاحلا ) رصن وبأ

 ؛هءو امال ءا 2 عغدهنوو

 ا
 نك ل فاو رصن

 +4 2م“  ىفاولا رصن وبأ

 قد اس ىدوخز رصن وبأ

 امسح ( ناويدلا سراد / رص وبأ

 روصتم ود أ

 و و١  (كحنمرلا)رصنوبأ
 ؟) ١ دس رايس نب ريعت

 نم س (دومم ناطلسلا وخأ) رعت

 م4 : هم  ىنيصلا رصن وبأ

 ءاب» # ( دمت ريماألا بيبط) رصن وأ
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 لس 1/1 سس

 ءغ؟غ ء موج ل روفيط رصن وبأ
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 3244  (بجاحلا) دو# رصأ ونأ
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 0017 4 لا 7 ناكشم رصل ونأ

 40406 حل نان ير يل

 (وه مغ 2 خال 2 غ5 2 غ6 < ال4

 :هؤهال!ه" ءالهإ فالاذك

 0 ا ف دلل

 00 ل ا
 نو عاموزإ هم 245464 29 2 ؟ا/

 0 ا ل ا

 تا ل ل ل

 :5. 2مم 2145254٠298 2ا"ه

 وال: و42484 لال “1
 قف ل لل ل ا يح

 س25 25925192 لك الك

 وا الم غلاك ع 254

 41 ؛: مم اما/ امم 2مل" 2م

 «ل5 4١44١ © مه: #24 ة*+٠

 ل ا لسا فر تا 0

 ا ا ا ل

 2092ه 2": +6 50٠4065

 م5 2م” او غلا الا عال

 (*.هنال:ؤ؟؛ 244١2 ة9* ملك

 ؛«:1 1: "* 254241 251

 :٠5<2هرملا'هؤيم٠ ؛؟ال؛( عه

 0 ا
 عم يطا هع. ىعوطملا رصن وبأ

 عم. ع م0 ب ىكوتلا رصن وبأ
 0 لا ل

 عمه عسب ( ميدنلا) معن وبأ
 فن

 وو س ساو وبأ

 ٠ن.< ل ىناماسلا روصتم نب حوت
 نع ل (هيقفلا) وأ

 « 0:44 - ىجلاولو يكحتشون
 قرح ن

 مو : ١0) ل ةصاخ نيكحتشون

 ا
 الج مع نون نيكحاشو

00 

 ؛ 40.2 م7: ه(ىرسك )ناو رشون
 م

 (4م/ 1620و - روجونمنب نأورشون
 معمم

 م.١  شقدوق ىزاين

 د

 لوا واب نور سس ناطلسأا ةدلاو
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 م١٠ - ريزولا وبأ
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 0و 2-3 ناماه



 سس ارا سس

 217 48.0502! اس ديشرلا نوزه

 ش هماةهه؛4ا/: 4عء(لعس

 "كلاب « ماب بس شاتنوت!آ ن'نوره

 4 47 211/249١ وج علو
 :ذا/ 2 ال4 ش2 م(

 :1/ 2 "1 ع علل

 ْ هو 6من

 4 41/441: 806 مو # نيعاألا نية ه

 (ى) ْ

 «*60 295 « 5مم سل شمغط قراب

 انك ا

 ل ا را لا قمل ىحب

 فر

 ومس بافقحلا ىحب

 441١ ل ىروأعلا يع

 م” ل (فسوب وبأر بوق

 م6 لالا # ىدنجلا بوقعي
 ااا لايئاد اباوع

 ( ملال ءا/1 ؛؟ا/. ب ثيللا بوقعي

 تي ا ا
 ه5142 41ه 9و0  ىناكرتلا رمغي

 ١4451 2 "84ه  رمغب نبأ

 ؟؟؟-ىروجمبسلا نيك كانب

 ا/لءع - ىونزغلا دو# بح ىيفلا

 ه2 1/0 - نيك كرس نفسو

 رسم لن ءوزم تحتمل
 ه1 هءالف : الز تكن و عمو



 وب ( جبسف « ممل / جنب بأ

 ا

 444 وع اس نوكسلا"
 مو « واسس ( ناتسريطف) لمآ"

 فقةنحم ؛25) اف امك لم

 « 228م ٠٠+

 الز 2.4 ه4 لمس ب ىومأأا
 اتم مالال كنه الع اال
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 م24 ناركتما

 : ركحسردأ ) -١1١ نكس ردأ
 ( "”ركسدرأ

 نيد ندرأ

 هال١ ب باجيبسأ
 همر دس خاتسأ

 ىو بم ووو د دايرتسأ
2 43 

 هنشورسأ ١

 نمعد4 ءو.ج 44 ب اوتسأ
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 هر ءم5.٠ 2 4078 نييأرفسإ
 م0 « هو س رازفسأ
 د4 ب كلقسإ

 عه سض ةيقرشلا ةفالحلا تادلب 20

 4: مالأو نادلبلا

 لوا ف بيسأ
 ايا ا + نابفض[ت

 0 ل 1
 مدا نإ رع ا ا
 عمن 4 49 11/1 4 28د
 هيلا تتح همز

 ١ "ن9 سس نائسأأ امنأ

 هيرب ءمك فريز د لاس شتاغفأ
 هلال عفا

 دلو ىلا 451 ره س دوخدنأ
 0 بأ ردنأ

 ليا ب زافدنأ
 490 - ىديب ردنأ
 04 جنكر وأ

 ؛. امو ب دنكزوأ

 "154  نوأ

 مم مهر -زاوهأ

 نء4 وم - ناريإ

 ب(

 مرام نايتس باب

 ؟.ع  افصلا باب

 401 41 1/8 بس (ىواكجت اص هاكجاب
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 مس 1/8 مم

 514 ررشأب

 25.2 64# مه وو ل سغدأب

 ند 44144 و
 ل. ةم؛ لالا ب ناقشاع رازا

 م 0غ ناكحرزاب

 باشان  و١١
 «م6١ "اله 2 ١ ب ىزوريف غاب

 1 ل
 مى.د.م - كمرخ غاب

 هيما ىلع ضايداش عاب

 « ن9 9مل س رازه دص غاب
 هلا

 <07« 407 - ىلاندع غاب

 لا 2م ءارإا ل ىدومح عاب
 م ع 14

 ١١١ س ريزو غاب
 م, « 107١)  ليئاكيم غاب
 مب  نالقاب

 د4 45. 2( "هم ويده - دروأب

 ل ل

 موك و

 ما ءرد له لور ب ىراخ

 (وج او 282 ”مالاحم

 لآ 0م لنا ياللا ل نحل

 هم4؛45 2

 م, ب ناشخدب
 4م, س نأرب

 ١٠١ ( نصح ) رثرب

 <01 ا ( ةعلق 0( دركرب

 ..."٠ ( طاير ) ىزب

 ١١9 ل زكر

 ١١و - ( نايزب ) نابرب
 ع. ب ناقورب

 4م ورخزب

 و0.29 مر ماس كروغزب
 كروغ

 « 0425م4. (9عق دس تسب

 نم ا ل كل

 2مل اال اخ

 ل ل ا ا

 (8:ه55(2 14 59 125:9( (5.٠ ما"ه

 «/ه 25524542 ع

 ١ ؛ / 51/2١ 2 ١4

 هرازهدص ب هرازهدص ناتس

 ممل س راز تسب

 مام  (باب) نايتسب
 هالو ل رواتشب

 ؟١ 8 ل هرممإ

 اا كيلعت

 هع سا ع

 «9؟927م2) 2ميعءر ب دادغب

 ١152« م7 4مل ٠4 ه2 م" مول

 لا ل ل ع

 نر ل ل تا فل

 لل ل ل

 442 هرم( هال



 105254258 2< - نالخب

 امءالإ1 ه

 ه4  نوغاسالب

 542317 ؛ةال 21[ نإ ع خل

 ( الا كوله اا دق تك

 ليل ا الا ا ا

 (هئ(ه) ؛ :"1"هناز] ١ 5( ل (ةا/

 نضال ا

 نا لا د 2 اف

 لاا ل اولا ل 5

 ل لا
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 < 5/2 17 كا/طكالال «ا/و ا:

 ؛ةه5؛ةأ؛ن٠ع "5 خل( 4

 ا

 1 لا ا

 هاب ءا/وعالا تالنت ههه 2

 ؛ل هن عا

 ل1: اة طخ و ةكإول

 (؛هغ4] تجعله ء ا ءا ل
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 « 49١ ؛موم دريس هوك ناخاب

 ( 6. ؟ءالزع ؟الق كاع ىو وم
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 نو ا/٠ تح بج س قلب
 4مم داباقلب

 <و - ناتسجولب

 ؟ال ؛؛مع  سرانب

 ج0 بس نارفاكدشب

 ؟در دس نورس هب

 ه9 - باونلا وم

 مث. - نود

 )م. - ( ناتسب ) باليب

 < سس ىهريلا

 "1464 "و] ؛ غم - قبب

 (ب)

 1 راب

 ال" 24م١ 2هدو9 - روشر

 4256 ب ةكرب

 ؛7!8 2 ال4 25942 #)»# ل ناورب

 ()!؛2)١٠ مؤ هال « هز
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 موس دس زب

 كزوغرب ح كزوغرب

 عم - ورخزب
 ( ناقتشي ) عهرس ناقتشإ

 الءو 2( ج9 اس ررجلا

 «ا/151 141 2ع - كنشوب

 لل كا ل ل
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 106952758 - زوربب

 (-ت)
 عا/#س  ناتسأت

 ؟1 21ه 29172 مو  نابتأ
 (قييو٠١ حم)



 سم 1/6 سس

 ناتسراذط  ناتسرام

 واهو 5 دس ناتسكرت
 00 0 ل

 2 ل ل

 ( 0/7 ءاإ ( هم هزاع 5 عزل

 و2 ميو مم( 1ع م
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 .11144٠ 2 مع 2 4م ل كمر

 ل لا ل ا

 2 ا
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 ما 0( غم؟و_ ناركحت
 قون من شك عم دأب انيكحت
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 0. ل كنرت
 ١١م س ( ةعلق ) روت

 ١؟١ | روك

 عل ليلت

 كلوق ) كلوت (  ١

 موو لل نوت

 جر

 منامك لع معو د لابجلا
 كرك كر

 241 ول

 ااا ااكناتكم 1: لا

 كر ف ا لاا يا

 م ا

 دمه اد ناهافص عماج

 471 ةعلوا/ م اة وؤ/ تنس ناجرج

 0 ل ا

 (نؤ 4521٠ 2 "ال 29+ 24

 2م 2 ىلا ؛الث ءال ياك غالبا"

 2( (52ه.+4ب9مه #49 2 مل

 ( 4025522 ا" ع ول عك
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 هم ؛ ل41

 94 ل جن انج رج

 61/8 ل مرج

 < ل ( طاير ) قمرج

 | مملوء دل سورج

 0ع

 مى ب تارغج

 اللوز ل قارقج

 ها(6م٠ 2/44 كنج

 "نور ب ( قاجفخ ) خاجنج
 انو س نابإ لكنج
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 ء حوت ةنيفسب برضي ا" ءىش لكل مماحلا ءىعال هقفلا ىف



 سس راى سس

 م و  (ناناجزوج) - ناجزوج
 2000 ل
 215ه 2 5٠١٠" 2<« ]565م 2 لك

 0 ل ب
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 م02 2 عم
 ىلعال ا ديع( بابو ىحو يرهق ) قسود#

 تقكتنل وتس كم زهاب ( ة1/

 ل ا ل
 ما عه

 ( عمق دل ناكسل تشد قدم ودا

045 4 17" 

 عمم ل ةلودلا قسوج

  (ضييالا رصقلا ) ديبس قسوج

 ع1 عاملا

 3 ( ةرامإلا راد ) هاسسشلا قسوتج

 1م كا

 نيكحنس ح(7-ىاندعلاقسوجلا |

 عا كرامملا قسوجلا١

 ةرامإ ىارس ) ىدومجحملا قسوجلا|

 ماله مس ( ةنرغ
 ع م م دس مدقلا ىدومهحلا قسوجلا'

 اي كل ل تكا ىلا ف
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 لل ا
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 م6 ل ةناروح
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 بسم اة سس

 ؟11/ رثسك اخ

 هه « عم - ىوجتلاخ
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 نا ل ل ا لا ل لا
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 ( 14 (نءز اتق اذا وال حمال

 ناي رفا ل ل ا

 2 4:4 2555 54445 ءاغش

 20 ل ال
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 نطل فا تر لا لن يل
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 لا 0 ل ل 4 دل

 كل كل ا ل ل لا ل

 نال كنس ل ل ا ا

 عمال -ورخ

 ؟.ءا د راورخ

 ٠8٠١ - دور كفخ

 خاجنج حج قاجفش
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 «542 5+: هؤ 44 7 عع

 لكل ل
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 ع.. ا ةلجد

 دورردا ”١١

 "هر - ( ناخ هرد ) ناغرد
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 هرممب١ء ا ناطلس دش طاير

 الو ل كمي طابر

 م1/6 غرم اخر

 هو5 - نزر

 ١؟١ا ثنازر
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 غاب تت ناآةسإ « ةقيدح ءةضور

 48م5 - نابور
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 م. ل خيجس

 (؟ خاتسأ) "4 3 جاتس

 دانأ رتسا سب دانآ راتس
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 د5 254 5709 2145٠١ ( وم

 يل ل ا ل ا

 فمءؤ؟م 2493٠١ 2 م52 هلال

 ليراف ا ا ل ا

 مك امل ضو 25غ 2 ال

 ١١ ؛ اء 14
 14 ب دألأ دعس

 هر كالو ء0 47 ل دلو أكس

 هالو ل نآكس

 هسا مس 2 914 ع 1/9 لس كلق رمش

 ل كلا ندا نة حلا
 هث.0 45 25م ناكحهنع»

 همي مادو 2و 2ع دنا
 فرع

 ة10/ ل سدخس



 ىقاندعلا قسوجلا .ب نيكحتس

 614107 أي هس

 ؟مل/ ل نيفارصلا قوس

 ء54 8 85م6 موال ب تانموس

 هالإ 2« 05

 (د08 2 نو 2 موز ل درك هايس
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 ه4 ل نوحيس

 هز ام ع( ناتجس ( ناتسيس

 0 ا

 غ4 2 هدم 25508: 445:5
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 . عالطتسالاو

 اهانامعتساو طالبا : هاكرد

 بتكلا ىف اهعويشل ىه [؟ انايحأ
 . ةيبرعلا

 ىعادلا ارحتع ةيه : دزه نآدند

 هتلمحتام لباقم نبوعدملل ةميلولا دعب

 . لكلا ىف ةقشمللا نم مهتانسأ

 ؛اذه ىف قاطأو ىلاولا : ناقهد

 رايكدلاةثالثلا ةقجالسلا ىلع باتكلا

 هتايالو ضعب دوعسم مالو نيح

 ىق هعويشل وه 6 هائامعتساو

 ةيسرافلا ىف هلصأ وة رعلا بتكلا ىف

 . ةيرقلا سيئر عع

 . رير»تلا ناويد : هناخ تاود

 . ةاودلاب لكوملا : راد تاود

 . سرامحلا : نابديد

 . ناويدلا سراح : ناب ناويد

 <« دخلا ناويد : ضرع ناويد

 . ضرعلا

 ( ىنريب كس ه1 م)



 تيس يه # سس

 حشتي ىذلا سراسفلا : راوس ويد

 ص ىسفن تاقيلعت 7 برملا ىزب

 ٠١15(٠

 « ىوردملا راشدلا :هويره راشد

 ىلع قاطي هنإ] لاقيو ةأره ىلإ ةيشأ

 .( عطاق ناهرب )صلاخلا بهذلا

 (در

 .هجارختسال بسلام : لاسملا نم جئارلا

 وأ ةفايضلاب لكوملا :

 ٠ لسرأا ةفايضإ

 ىلع ماسقلا : ) ةيرادباكر / رادار

 .وه 5 هانامعتساو بئاكرلا

 بئاكر لع مئاسقلا : صاغ رادباكر

 . ناطلسلا

 رادلو سر

 ذر

 ةدياسالا هيف دعت ناكم : هناخ دارز

 . برملا تاودأو

 4 ىلاولا ىعم انارحأ ديف : معزلا

 تدروو ٠ موقلا ريبك ىنعم انايسأو

 .٠ مهلا ةددفص ف لواللا ىنعملاب

 اذإ ءىد_نجلا دازيب نأ : ةدايزلا

 موأعم م ىونت هءراج ف“ 4 تقلد

 .( 40 ص حيتافم)

 (س)

 ءاماتجرت اذكهو لالا : نايراس

 ةيبرعلا بتكلا ىفىهاك تلمعتساو
 باهولا دبعل ةيبرعلا ةمانهاغلا (

 . ( مازع

 انامحأ اهانلمعتساو دئاقلا : رالاس

 . ةيبرعلا بتكلا ىف هعويشل ابظفلب

 . بامجحلا رالاس : نايجاح رالاس

 . رالاسهايسلازن ود دئاق : رادهايس

 أ ىلعال ادئاقلا : رالاسهابس

 4300 ص « هج « ريثآلا نبا خيرات)
 .٠ 2غ رم ةعبط

 مدقملا و

 ىلعو رصقاا

 د.هاولا ريع ىل

 ىلع قدطت : ىارس

 رم ) ٠ ةماع تيبلا

 . ( ريقفلا

 ىهو نيك طباض : تتهرب

 .ةيبرعلا بتكسلا ىف ةعئاش

 0 لكوألا : رادحالس

 رسلا نالغ سيئر : ناقاثورس

 .ناسر ملأ لياق :رالاس راوس

 (ش)

 للاوح قاوا ساسأ : ناورذاشلا

 .( ؛:ص ميتافم) اهوحنو رطانقلا



 ا اا

 ىدم مدختسلو ذسلتلا : درحح اش

 . بئاتلا وأ سوؤرملا

 . بارشلاب لك وألا : رادب ارش“

 ندملاب محدزم ملقإ : ناتسراش.

 ةيحاضلاوأ قئادحلاهط و رصق وأ

 . ىه «كتامعتساو ةنيصحلاةنيدملا وأ

 طر
 . تشطلاب لكوملا . رادتشط»

 عر
 دنا ناويد سيئر : ضراعأ#ا

 قازرأوشدجلا تاقفن هيلإ لكويو

 تايثإلاو دقعلا و للا هلو « هدئج

 .( همم صر ظاقسإلاو

 (غ)
 . ةعوطملا رظنا ( ةارغلا ) : نايزاغ-

 جيرسلا ىلع عضوت ةوسك : ةيشاخلا»

 « بك ارلأ لجرتي ني هتيطغتل

 لاقو . ءاظعلل منع ًازايتما تناكو

 هعم نم لكو ( "خ) ص ) ىقبيبلا
 نأ عيطتسي مويلا امهرد نوسمخ
 مدخلا ابامحو ةيشاغلا ىرتشي

 . همامأ

 (ف)
 ءارفلاب ةالع ةضاقضق دج : ةجأ رم

 ماسلا ةءالسمو ءارظعلا ةيج ير

 ظ
 ظ

| 

 ظ

' 
ْ 

 ماظن انالوم « ةسلالا سومأق)

 ' ١) ٠ص ىراق

 ىف نزو ريكأ ىلغ قلطت : راو ليف

 نم فلأ فلأ وهو تقولا كلذ

 ةرشع لك رايع غلب ىلا مثاردلا

 صااخ نمفصنو مارد ةعسأ ابنم

 .( 180 ص قمبلا ) ةضفلا

4 
 . ىعاسلاو لوسرلاو نيعلا : دصاقلا

 . ريصقلا رظأن : نامربق

 ةقيتع ةعلقىأ زد نبك برعم: زدنبق

 .( مارع . ةيرعلا ةمانهاشلا (

43 
 نوفظوملا : نأرادراك

 قرولا :دغاكلا

 ةصانخلا نوؤشلاب لكوملا : ادشتك

 دقعلاو لحلاهل نوكيو « هب قدي نإ

 ىهنلاو رمآلاو عفرلاو ضفخلاو

 4١6 (.٠ ص قييبلا )

 اهانلمعتساو ةعلقلا دئاق : لاوغوك

 . ىف اك

 ةيكرت ةيلكلا و( عطاق ناهرب )

 سراح ةيئاتغجلا ىف اهائعمو لصاللا

 . اهدئاق وأ ةعلقلا

 تحن ءاملا ابيف ىرحي ةانق : زيربك

 ماظكلاب ىزراوخلااهرعوضرألا

 ىف ابعوبدل ىه اك اهانلمدتساو

 ةعلقلا ىدنملاب تاكو



 تسسر# ٠ 8 بس

 ) + ص جييقاشم ةيب ردا بتكملا

 ةءانهاششلا ) ييكلا لبطلا : سوكلا

 ( مانع
000 

 حوتفملا باتكلا : ةماندانكص

 رماواللا انمضتم رومأللل ملسي ىذلا

 ءدحأ هةضص تعال ىد أمم فاك ىلا

 1*٠ "4 ةحؤص 2 ءاجام هتلثمأ نمو

 ل
 لع قاطو رغثلا بحاص : نايزراا

 .( ةمانهاشلا « مازع ( مالا

 لاومأ نواك أب نيذلا : ةلك أتسملا
 . ءافعضلا

 - ىف ) جارخلا ىباج : ثحتسلل

 انه وها ص ؛ ةيشاح ضايف
 ( ١59 ص

 ةلودلا لام جبرختسي نم : جرختسم ا

 مدختس دقو « هبصتغا نم ةوقلاب

 بيذعتلا تالآو طوسلاو نيباقعلا
 ددصهو « ( "مى6 ص ) دالجاو

 جرختسملاب لمآ نايعأ ناطلسلا

 , (459 صر

 ءافيتسالا نآويد عبط : ىوتسملا
 قوتمملاو ةيساحل | ناوبد وهو

 مدختسي ى ون زغلا دوم ناكو بساحل

 طايسلاب برضغلاك  ةيساحملاقةدقلا

 .بيذعتلاو لجرالاو ىدباألاعطق و

 .( !١ ؟ص)ر

 : فرشما

 ىرحبام هيلإ لقتيل هل لوسر ىلع

 . ةلاسرلا هادأ ءاثأ
 فارشإلاب فاكملا : ةكلمملا فرشم

 ةيمهأ رثكأ فارتإلاو « ماعلا

 اسوس اج ناطاسلا هنوعلا

 (ه؟"ص) ديرب بحاص لمع نم

 ةعامج هو (نايزاغ)ةارغلا وأ :ةعوطملا

 نووكيو رامكلا لاتقل ن وعمل

 رالاس وه صاخ رالاس هيلع ًاشيج

 ناكو . ىزاغ رالاس وأ نايزاغ

 نييونرغلا مايأ اعينم ماظنلا اذه

 نع القن ضايق ىغ) دنملا سنف 2

 . ( دلوتراب

 ىبع ام مالكلا نم ىمعملا : ةامملا

 ةيلك مويلا هيلع قلطإ وو هائعم

 زوهر ةاعم لكل ناكو « ةرفشلاو

 نأ الإ فرعتإل ىدح ابيلع ماطصي

 .(8 مو ص ) رمآألا ميم

 . بساحملا : رادإ دعم

 هلامل ضباقلا سبحن نأ : ةصاقملا

 اعرو هفلتساو ؟”هظملت ناك ام

 هليقلاملا تدل قع هقزر نه صاقب

 .(49 سييناف» ) اوفحتسي نأ لبف مههازرأ سعبب نيقزترملا نم ةفئاطل قلطي نأ طبسانلا (1)



 سس را + © سم

 | هفاتساام لعجبف هوك وأجا رح نم

 سيئافم 0 هل ًادروو هيلإ اجارخا

 .( #4" ص
 دشرإلا ىنعمب ىف امو دئاقلا : مدقملا

 . سيثرلا وأ

 ةريصقلا بنكلا ىلع قاطت : ةفطلملا

 رش الا ىلعةلجاعلا روم آلف ن وكت و 1

 ) ةيشاد م ص ضايف - ىنغ)

 ربك نم موةخع ريغ ناكام :روشألا

 . ) سوماقلا ( ناطاسلا

 نيءلا وأ سوساجلا : وغم

 رصقلا نيمأ ؛ ىأرسرثبم
 مورلا طشبةدلب ةروف : تايروفمم

 . ىرومجملا طاسدلا ىدع

)03 
 ىف ةيدرك .لاملا نم مدقي ام : راثملا

 . ةماعلا تايسانملا

 ةريغصلا مايخلا نم عون : كرت من

 . (انه مم ص « بدال ةيشاح)

 د
 لوقو ةرجحلا قع : قاثولا

0 

1 1 

١ 

7 

0 
0 

 ةنسلا زورمانار..!ىف) لايق] سابع 0

 .قاتأة للك فيرحت اهن] 6 ددعلا ب

 ىلع باتكلا اذه ىف ةملكلا قاطتو
 ؛ ىارسلاب ةلصاملا نايلغلا رانع

 مدخلاةصاخ ىأنييقاثولا نومسيو

 .( )١( ه8 ص ضايف ىغ)

 رباثع نم ريثع سيئر : ”ىشاب قاثؤلا

 همانةسايس) نابلغلا سئر وا نايلغلا

 ةيشالا و لابقإ ةعبط نم ١94 ص

 ( ةحفصلا هذه نم ؟

 . كوكسملا مردلا .قرولا

 نأ ةأعم ىرادإ حالطصا : عض ولا

 نع عضويف لجرلا مسأ ىلد قاع.

 . ( 4, حيتأفم ) ةديرجلا ش

 وهو « طالبا ليكو : رد ليكو
 !اقالا ماكح هدفوي ىذلا فظوملا
 مهينعي م مييل] ىبتيل ن اطاسلا طالب ىلإ
 دنع مهل اصم بقأ ريل و« هيفىرجب ام

 . ناطالسلا

 )م

 ريطن فيلا كيل م

 . مايحلا تاقفت

 : مالا بدعي



 مسا 6 5 لتس

 قيببلا باتتك ىف تركذ ىتلا بتكللا فاشك - ه
 هل ىلوصلا قاروأ
 ؟ قارولا دو#ت خيرات

 نا ىلا خيرات
 <65. ( ناهافص بتك )نايفس عماج
 م92 مخل ىججاتلا باتك

 أل ىدو#م تاماقم باتك

 حو دعاص رهتنم
 /1 مزراوخ ةرهاسم

 3 ةافكلا ليس فئاطل
 1 ةيفلالا ب اتك

 ىلإ ةيدومحملا ةلودلا ناكرأ باثك

 0 دوعسم ريمألا

 دوعسم نيمآلا نم ىرجام ركذ

 ١١ هدلاو ةافودعب

 ةاودلا ,العز وكيل ةفيلخلا ةعافش

 ايئانإ وك اك نربا رقعج وبأ
 ١١ه نابفص] ىف دوعسمل ش

 ةعافش لع آدر دوعسم باتك

 لا ةفيلخلا
 دوعسمل ةقيلألا روشنم

 11/ ىتاهتلاو ىزامتلاب
 ؤه4  ىرلا نايعأ عمد وعسم ثيرلح
 ني دوعسأ ىرلا بيطخ مالك

 دوء«سه قزوزلا لبس ىبأ ءاق

 3 ناءماد ىف
 لضفلا ىلإ ديشرلا نوره ةيصو

 4 لضفلا

 ماب نييايثاكيبلا دعاص ىضاقلا ةعافش

 -مو اهيلع ءاضقلاو ىرلا ىف ةنتفلا ةراثإ

 هللا رداقلا ةفيلخلا لوسر لوصو

 2 روشتملاب

 ركسملا ءىجن دعب ىرجام ركذ

 53 ةاره ىلإ داب انيكست لم

 .مو باجحلا ريك بيرق ىلع ثبدح

 .هم 2 شاتنوتلاهاقم زراوخ ةحيصن

 همحأو بسن رو لع لاقتعا

 26 كارتيكتم
 هما شاتن وتلا كوكش

 0 كنسح رمأ لالتخا

 دمحأ نيبكلاةجاولا حارس قالطا
 -_ٍع اريزو هرايتخاو ىدئميملا نسح

 << دوعسمل .نأكشم رعت ىف أ ةدييصت

 ىلع نم نوءلا بلطي دوعسم

 4 نيكحت

 4 مهبةناعتسالاو نائرتلا ةلاهتسا



 ميس مة اه تس

 ضيقلادعب د ريمآلا لا وحأ ةيقب ركذ

 .٠7 شيدنم ةعلقىلإ لحر نأ ىلإ هيلع

 ملال ناخ ردق ىلإ دودسم ةلاسر

 ىلإ هرفسوشاتنوتلأب عاقيإلا

 م1 مزراوخ

 ه«. 2 شاتنوتلال] دوعسم ةلاسر

 ؟#ب دوعسم ةلاسر ىلع شاتنوتلا در

 هرم, دوعسم ناطلسلا خيرات هادا

 06 هل رخآآ لصف

 كبعلا ةيالو ىحم ْق هم اقم

 ١١م دوعسم وذ ومو اهعوضخوررفغلا

 دبعلا ةيالو نانإ دوحسم ثردع

 7 ةاره ىف

 ديصلاو ةضايرأل دوعسم ةسرام

 ١١ ةصارخ

 ١ دوعسم عم كنام ةصق

 لرش هعم لبس ديعس ىلأ ةصق
 ريمآلا عمدو#ناطلسلا كواس

 لليل دوحسم

 ١55 درعلا ةدخسأ

 عم لهس نب لضفلا ةياكح

 ١5 / 0 بعصم نيس

 ١ ها/ عالم ةئس 2 رأت

 فاد ىبأ ةاجنو نيشفآلا ةصق

 ام هرش نم

 114 كنسح قئش
 م. رسزلا نب هللا ديع ةعق

 ا ءارزولا ةيق نبأ بلص

 م١١ ناخردق ىلإ لسرلا ذافنإ ركذ
 نيكحت كس لداعلا ريمآلا ةصق

 "15 هايس عم

 عم نيكحتكيس ريمآلا ةراكح

 ا لازغلا نأ
 00 لما عم ىموم ىنلا ةياكح

 ا هينايثلا ةصق ةيقب

 عم نيترفامشملا و باتكلا ةخسن

 ىنأو رهاطىبأ نيلوسرلا

 1 ىريصحلا مساق
 ان لواللا ةبفاشملا

 قد ةيناثلا ةمفاشملا

 م ١ قرايرأ ىلع ضبقلا ركذ
 3 ىزاغلا ىلع ضيقاا ركذ

 5-2 ناركمةيالو ةصقركذ

 دوعسم ناطلسلا جورخ ركذ

 فلي ةنزغىلإ خلب نم
 ماب. فاسوي ريمآلا ىلع ضيقلا ركذ

 ؟ابد ىدضعلال رغط مالغلا ةسق ركذ

 ا ةنزغليسرك ذ
 ادئاق نيكتلاني دحأ رايتخا

 ذر دنهلل
 نم لوسرلا دورو ركصذ

 رداقلا ةافو نالعإو دادغب

 ةبطخلا مسر ةماقإو هللاب



 م ل سل

 ممم ةفياذلا باطخ

 اع دوعلا ةروص

 سوم هيلع ضيقلاو لوس ىبأ لاوحأ

 ممب<  شاتوالال لبس ىبأ ةسيسد

 لتقم نع ىمت احلا ممتفلا ىف أةلاسر

 84 قوجنم
 مو  شاتنوتلال ناطلسلا باتك

 نانو ربمجرزب ةياكح

 مو ًاضراع ىزارلاتفلا ىلأ رايتخا

 ذاتسالا,ىجمو ةنرغ ةقيدح ةصق
 8 2 سيئرلا

 مد قبيبلا كريمأ ةلاسر

 اودفو أ نيذلا لسرلا رابخأ ركذ
 ةفالخلا راد ىلإ ةئرغ نم

 6 مهدوع مش مهل اوحأو ٌْ

 مايو, ىشغربلا رفظملا أ ةجاوخلا ةياكح

 و عا عةلس خيرات

 نسح دمأ ةجاوخلا ضرم

 55 ريثك مساقلا أ ةك اع وىدنميملا

 مربا/ ىدتميملا نسحدمحأ ريزولا ةافو

 ًاريزو دمصلا دبع دحأ رايتخا

 ن_ ش ناطاسلل

 مو ناطاسلل ةفيلخلا ةلاسر

 موو ةفيلخلا ةعلخ ىدتري ناطلسلا

 م أايندلا ىتعم ف لصق

 4٠١ ام ةنس مث عمو ةلس ةيشب

 ىرلاادخكى و دمه! لوس ىل أن ييعت

 ضاعتماو ديمعلا خيشلا بقل هحنم و

 41١١ بقللا اذه نم دمصلا دبع لمحأ

 ىرأأ ىلإ ديعس ريماآلا لاسرإ

 ىنأ عم هدلاو نع ايئانلابجلاو

 46 1 ىود#ا لهس

 تأ ناطاسلا سورع لايقتسا

 كلو راجيلاك ان“

 بئادعلاو رداونلا نمدجأم رك ذ

 4" ماعلا اذه فيصيف رواسب ىف

 ناكرتلا لاقتعاب ناطلسلا رمأ
0 

 1! ىرلاف

 "ا ةرثفلا كل ب أدع نم

 4 ىدنلا كلت لاح ركذ

 ىو ديشرلا نوره ةءاكح

 414 ىسلع نب ىلع ةيدهو كم ربلا |

 اوداعزيدلا ةرضحلا لسر ركذ

 46 ناتسكرت نم

 ةمزهو نامرك لاوحأ ركذ

 4هج عم اقم ناك ىذلا شيلا

 ؛مو ةنزغ نم ناطاسلا جورخ ركذ

 31 47 ةنس خيرات
 3 (قذساا 0 ةدس كر

 م١ ةساسلا ىعم ُّق ةءاكملا



 دن مث.8 مسن

 ىك]نوبتك,وربناا نو ريعب ناككرتلا

 0٠ ؟ ىروسا

 دمحأ نب رايجلا ديع لتق»

 هءا/ دمصلا دبع /

 يعن نيح ثيللا نب ورع ةياكحب

 همر هلب | هيل |

 اسن لإ شيجلاسر]ر رقي ناطاسلا
 هزه داوقةرشعهعموىدغتك ةسايرب

 هاله ناطاسلا شدج ةمزه'

 ٠ ىلع ةقجالسلا لوسر لابقإ

 5 نأ 0 ناطاسلا ةرضدب

 م5 | 51710/ هنس ميرأا |ش ةئس 6 02

 كف ىدوءسملا قسوجلا'

 041 47/, ةنس خيرات
 داليلا قيض نم نوكشي ةقجالسلا

 ه:4 اديدجنوبلطيو مه تحتم ىلا
 ناطاسلا ةئيفس ىلع ىنطي ءاملا

 ىأ ةمزالمو « وبليوهو

 041 (1)هول ءالعلا

لا نبا معمم ديشرأأن و رهةب اكح
 9 كامس

 مهموم نيدهازلا 7 هيدعلا كيقعو

 ناطاسلا نيب ةوفجلا نم ناكام ركذ

 هالا ناخارغبو

 ها ع0 ةنس خيرات
 هرإ» ىمأ ه ةعاقمتف

 ناقلاط اوبمناكرتلا نأب ءىنتبتكلا

 هم بايرافو

 ملين اص اخر مأردصتسإ ىئايس

 044 نايكرتلا مف برحلا

 طاسنلاو ىهذلا ريرسلا فصو
 هرمال ديدجلاقسوجلاو رصقلا سامو

 ةعزهو ىكاخلا محتفلا ىأ ةلاسر

 هوم ىشايس

 604 ىحمجا رفظملا ىأ ةلاسر

 245 ريزولا ةلاسر

 هوم, ىروسو ىودملا لبسىأ ةلاسر

 <..  ىحمجلا رفظاا ىبأ نم ةلاسر

 0-0 4 ةنس خيرات

 111 ىزدنبقلا لاوحأ جرش

 ىداو ىف ةقجالسلا مزه ناطلسلا
 لف داب ايلع

 سخر سءاديب ىفةقجالسملا ةن راح

 رفسلا قف بييهبوملا كوا بحي ناكو هرصصع ىف ًاروهشم ناكو بيطلا ءالعلا وأ وه (1)

 . ١3١٠١ ص كسييل ةعبط « ىطغقا ءاكملا حيران . رضحلاو

 ٠ 59 صيلا رعشال ةيفوصلا تاقبط 1م ةئس ةفوكلا ى ىوتكاسلا نيسايعلاوبأ (؟)

 5 4 صقل ارعشلل ةيفوصلا تافيلع ١ 8م: نس ةنيدملا,قونىرمعلا زيرعلا دبع 3 هللأ كيع عوف



 هس ١] سس

 "5 مهتعزهو

 ع ةقجالساا ةدوع

 ةقجالسلل ىعوطاارصن ىنأ داشإ

 54 ٠ دمصلا دبع دمحريزولا نم ةلاسر

 ىلإ دوعسم ناطلسلا لوصو ركذ

 ل ةأره

 و عام ةنس مس رات

 "هاب هناكم ىكزوزلا لبسىأ

 عم 3 وعسم ناطلسا| ب رسةصق

 تا ) ناقئادند ( وره ىف ةقجالسلا

 حوأ نب روصنم ريمألا ةصق

 31 ىناماسلا

 ىلع وىدغتك و ىئايس لع ضيقلا

 فل ةياد

 1/10 عمم ةنس خيرأت
 "م9  قكمربلا ىح نب رفعجةياكح
 7 ْ مزراو*+ ركذ

 فرغ ةيطخ

 0 سابعلا نأ هاشم زراوخ ةباكح

 كلذنعكلملا عاطقنا بيس ركذ
 7م < شاتنوتلا بجاحلا ىلإ هلاقتناوتيبلا

 «بثب 2 ةيطخلا باب فىرجام ركذ

 00 رارشالا طلست و: ناخ نالسرأ ىلإ باتكلا صن
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 :فاشكلا

 بناس ةنكمالاو نادلبلا »م

 ا تاعامجلاو رسألا »سس

 ابق ةيضراتلا تاحاطصملا - ع

 مع بتكلا هم

 معقب عيضاوملا 5-1



 اذإ

 راد

 هلاجرو

 مدقم

 تسب الد

 نياجر

 تازه

 نيكششو

 ةربجا
 همادقأ

 دوت

 ماح رأا

 حويصلا
 قودمحلا

 ةقاعم

 ىلعو
 ناقريز

 روصتم نبأ

1 
 مهجارخإ

 هاوس

 لال

 ١

 او

 ١1

 ١١

 لورا

| 

 لاو

 ١5١

| 

165 

 ١ا/١

416 

 نضر

 ١:5"

 شا

 ن0

 قارس

 نوفل

 نضذي



 أطخلا

 هاكتاد رم

 ىبصعمل أ

 ناكسلي

8 
 كله

 مست يآ | 8 سم

 باوصلا
 هاشأ د 3

 ىعصملا
 ناخلب

 أميق

 جس
 لزق



 ل 18م سس

 رطسلا 2 ةحفصلا باوصلا اطول

 0 "1 كمر دمآ
 3 بسب 2 ناوراك سجدنع لزنو رسجلا دنعابلحرةلفاقلا تطح

 5 1 ةلك أتسملا ةقزترملا

 اوبعءرج 111/ ١٠١ رطسلا رخآ ىلإ 0
 3 14 هوارف هآرف

 1 54 نأ نإ

 : 0 عابتا عايتأ

 3 57 سأدبس ساح

 0 35 ةبجاوأ ةبحساوأ

 0 0 بقلم ا باقملا
 ١ ؛اا/ كباوج كباو

 ١ ءاا/ اراهوط اراموح

 3 الالا ددايحو ذٌديح-و

 ابنك امأ ىف ضايف - ىنغ ةعبط نم ةيسرافلا تاحيفصلا ماقرأ انعضو دقو اذه

 : أطخلا ضعب ابيف عقو دقو ةمجرتلا نم

 «ه4 ىلإ ىسرافلا صنلا ماقرأ ححصل «الل* 47112 مع 2« هز تاحفصلا قف

 الهال ؛ هزل ع مج

 ؛4355444) 24٠٠ 69586195 1م ىسرأفلا صنلا تاحفص مضوتو

 4754456 25742145 2 ”5442 ٠م « 1م, ةيبرعلا تاحفصلا ىف ءىحعم ىرجل

 .١ءؤءله(ء,مءز »مد رطسالا ىف كلذو ىموب
 ابلك ابطبض نم نكمتن ملف ةغللا هذبب ةصاخلا ةيسرافلا فرحآلاب قاعتي ايف امأو

 . صصختم ا ءيراقلا ىلع نحخ ال ىهو


